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IV ANO – APRESENTAÇÃO
Amados por Deus, em comunhão, para a vida do mundo

É com alegria que apresentamos o I Ano do Iter formativo para Leigos Dehonianos.

Vários grupos já usam os Anos I e II, que tratam da familiaridade da espiritualidade do Padre 
Dehon e da experiência de fé do Padre Dehon. O III Ano ainda está a ser traduzido nas diversas 
línguas; o original é em italiano. Com a apresentação do IV Ano, Para a vida do mundo, 
completamos a série dos 40 temas do Iter Formativo. O IV Ano foi preparado pelos membros 
anglófonos da Congregação. Ao completar o Ano IV, fica completa também a audaciosa empresa 
de oferecer um percurso formativo para a espiritualidade do Coração de Cristo, de acordo com o 
carisma do Padre Dehon.

De modo a otimizar o uso destes subsídios, deixa-se aqui algumas linhas de conduta para os 
responsáveis de equipa e para os formadores dehonianos: 

 A Família Dehoniana está presente em 40 países, o que significa uma enorme riqueza de 
valores, de expressões culturais e de níveis diferenciados de formação religiosa e dehoniana. 
Esta diversidade constitui um desafio real para a ideia de propor um Iter Formativo para todos. 
Estamos conscientes de que não é possível satisfizer as necessidades de cada realidade cultural. 
Podemos apenas sugerir que, em cada país, os responsáveis e os formadores se sintam livres de 
adaptar os textos tanto quanto possível.

 As adaptações deveriam realçar e desenvolver de modo especial diferentes formas de 
acolhimento, recursos pedagógicos, o envolvimento dos participantes, leituras complementares 
ou mesmo diferentes em cada uma das línguas, a organização das igrejas locais na planificação 
a nível nacional, diocesano ou paroquial, a escolha de cânticos e de outras formas de celebração, 
de acordo com a cultura local.

 Os textos são extensos e estão bastante desenvolvidos. Eles foram pensados para um ano inteiro 
de formação, com um tema por mês. Também podem ser usados para encontros semanais ou 
quinzenais. Também podem servir de ajuda para dias de estudo, para retiros ou encontros 
espirituais. Caberá aos grupos estabelecer o ritmo e a frequência dos encontros.

 As citações dos textos do Padre Dehon usam a metodologia de citação estabelecida pelo Centro 
de Estudos Dehonianos, de Roma, no site www.dehondocs.it. Para facilitar a identificação dos 
textos mencionados no Iter Formativo, depois da Introdução, há uma tabela com as siglas em 
uso.

 Este Iter Formativo não é um manual finalizado. É proposto ad experimentum, de modo a poder 
ser melhorado com o contributo do talento de outras pessoas. Sintam-se livres de adaptar o 
texto, para que possa ser mais útil no vosso país ou contexto social e cultural. Não há nada de 
“sagrado”, no sentido que não possa ser alterado, neste texto. Mas pedimos o favor de enviarem 
todas as observações e propostas de melhoramento para um dos membros do Grupo 
Coordenador Internacional (GCI) da Família Dehoniana, para que as alterações possam chegar a 
outros grupos que usam a mesma língua ou aos responsáveis do programa internacional.

 O Grupo de Trabalho que desenvolveu este projeto também coloca à disposição dos animadores 
de grupo e dos formadores outras ajudas metodológicas acerca do acompanhamento pessoal e 
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de grupos de leigos, que pretendem assumir um percurso de crescimento na espiritualidade 
dehoniana. Há três textos: 

 Métodos para a educação cristã de adultos. Elementos para os grupos da Família Dehoniana, 
é um trabalho a cargo do P. Adérito Barbosa SCJ e da Celina Pires, ALVD;

 O texto para ajudar a pessoa que acompanha o grupo foi composto pelo P. Rinaldo Paganelli 
SCJ;

 O texto para ajudar no acompanhamento e aconselhamento de grupos foi escrito pela 
Serafina Ribeiro, CM.

Em maio de 2017, haverá um Encontro Internacional da Família Dehoniana. Um dos objetivos 
deste encontro será formar um grupo permanente de coordenação, que leve por diante a animação e 
o desenvolvimento da Família Dehoniana, e que coordene as diferentes realidades que a constituem. 
Este grupo tinha sido eleito provisoriamente no encontro de maio de 2014 e é constituído por:

 Rosalie Grace M. Escobia – rgme1971@yahoo.com – Filipinas,
 Ida Coelho – idajpcoelho@yahoo.com.br – Brasil, representantes dos leigos; 
 Silvia Bertozzi – silvia.bertozzi@gmail.com – italiana, missionária na Finlândia, pelas 

pessoas consagradas; 
 P. Bruno Pilati, ITS – bruno.pilati@dehoniani.it – pelos religiosos da Congregação SCJ.
 Com a nova Administração Geral, eleita em 2015, integra o grupo também o P. Artur 

Sanecki  – artur.sanecki@dehon.it, membro do Conselho Geral da Congregação. 

Esperamos que os temas propostos ajudem cada um de vós a crescer espiritualmente em diálogo 
com o caminho de fé que fez o Padre Dehon. Agradecemos de coração a todos os que, de alguma 
maneira, contribuíram para este Iter Formativo. 

P. John van den Hengel SCJ
Ottawa, Canadá
2 de abril de 2017.
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NOTA INTRODUTÓRIA
O IV Ano contém dez encontros. Estão numerados de 31 a 40. Conclui-se com uma celebração 
e com uma cerimónia de ingresso na Família Dehoniana.

 Encontro XXXI Vida “no amor”: Como viver o amor de Deus neste mundo?
 Encontro XXXII Abertos ao mundo
 Encontro XXXIII O Padre Dehon e misericórdia
 Encontro XXXIV Participação no Reino de caridade e justiça
 Encontro XXXV Viver na família e na sociedade
 Encontro XXXVI Envolvidos na espiritualidade social
 Encontro XXXVII Leão Dehon e a oração
 Encontro XXXVIII Leão Dehon e a contemplação
 Encontro XXXIX Acompanhamento e direção espiritual
 Encontro LX Família Dehoniana

Rito: Entrega da Cruz Dehoniana e do símbolo do sal e da luz

Objetivos gerais do IV Ano
crescer espiritualmente em diálogo com a experiência de fé do Padre Dehon, especialmente com o 
seu empenho social.

Objetivos específicos do IV Ano
 Reconhecer o poder do amor na espiritualidade social do Padre Dehon;
 Ganhar mais consciência da espiritualidade social do Padre Dehon como um dom;
 Crescer no conhecimento sobre a vida de oração e o empenho social do Padre Dehon;
 Preparar-se para se associar mais de perto à Família Dehoniana.

Estratégias e atividades
Todos os temas contêm os seguintes pontos:

Objectivos do encontro
Estrutura do encontro
Desenvolvimento do encontro

A. Acolhimento
Palavra da Bíblia
Palavra do Padre Dehon

B. Reflexão sobre o tema
C. Testemunho
D. Debate e partilha
E. Momento de oração

Cada encontro começa com a apresentação dos objetivos específicos para o tema, seguindo-se uma 
breve descrição do modo como o encontro pretende atingir esses objetivos.

Os conteúdos de cada tema foram pensados de forma bastante acurada. No geral, foram preparados 
por membros de língua inglesa, em várias partes do mundo, onde está presente a Congregação. Uma 
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vez que a Família Dehoniana ainda não está muito estabelecida nos países anglófonos da 
Congregação, não foi possível, para o IV Ano, arranjar testemunhos de leigos dehonianos. Estes são 
os nomes dos principais escritores do Ano IV: P. Delio Ruiz SCJ (PHI), Ir. Duane Lemke SCJ 
(USA), P. P.J. McGuire SCJ (USA), P. Heinz Lau SCJ (GER), P. Bruno Pilati (ITS), P. John van 
den Hengel SCJ (CAN).



SIGLAS DOS ESCRITOS DO PADRE DEHON
E OUTRAS PUBLICAÇÕES DEHONIANAS

I – Escritos do Padre Dehon

Título Sigla
Publicação 

anterior
Au delà des Pyrenées ADP
Cahiers Falleur CFL STD 10
Catéchisme Social CSC OSC III
Cœur Sacerdotal de Jésus CSJ OSP 2
Conférences Diverses CFD
Correspondance (voll. 1…) COR
Couronnes d’Amour  (voll. 1 – 3) CAM OSP 2
De La Vie d’Amour envers le Sacré-Cœur de Jésus VAM OSP 2
Directions Pontificales, Politiques et Sociales DPS OSC II
Directoire Spirituel (1919) DSP OSP 6
Études sur le Sacré-Cœur de Jésus  (voll. I – II) ESC OSP 5
Excerpta EXC
L’Année avec le Sacré-Cœur de Jésus  (voll. I – II) ASC OSP 3 – 4
L’Usure au Temps Présent UTP OSC II
La Rénovation Sociale Chrétienne RSO OSC III
La Sicile, l’Afrique du Nord et les Calabres SAC
Le Plan de la Franc-Maçonnerie… PFM OSC III
Le Régne du Cœur de Jésus  (Revue) RCJ
Lettres Circulaires LCC
Manuel Social Chrétien MSO OSC II
Manuscrits divers MND
Mille lieues dans l’Amérique du Sud MLA
Mois de Marie MMR OSP 1
Mois du Sacré-Cœur de Jésus  MSC OSP 1
Nos Congrès NCG OSC II
Notes Quotidiennes  (voll. I – V) NQT
Notes sur l’Histoire de ma Vie  (voll. 1 – 8) NHV
Œuvres Sociales  (Voll. I – VI) OSC
Œuvres Spirituelles  (Voll. 1 – 7) OSP
Pensées PNS
Petit Directoire pour les Recteurs PDR OSP 7
Rénovation Spirituelle RSP
Retraite à Moulins RML
Retraite de Braisne RBR NQT 1
Retraite du Sacré-Cœur RSC OSP 1
Retraite en Mer        (1911)        RMR
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Retraite Sacerdotale RSD
Retraite sur la Mer  (1906) RME
Richesse, Médiocrité, Pauvreté RMP OSC III
Sœur Marie de Jésus SMJ OSP 6
Souvenirs SVN OSP 7
Supplements SPL
Thesaurus THE OSP 7
Thése pour la Licence THL OSC IV
Thése pour le Doctorat THD OSC IV
Un Prêtre du Sacré-Cœur de Jésus PSC OSP 6
Vie Intérieure : Exercices Spirituels VES OSP 5
Vie Intérieure : Principes VPR OSP 5

II – Modo de citar NHV e NQT

NHV NHV IX, 136
NQT a) texto Padre Dehon: NQT  III/1887, 106

b) notas CGS: NQT  5, 592, n.13
c) remeter aos volumes: NQT  1 – 5,  pp…

III – Modo de citar Le Régne du Cœur de Jésus

Le Régne du Cœur de Jésus RCJ 1-12 (1889) 211

IV – Modo de citar as publicações do CSD

Dehoniana DEH DEH 3/1999, 89
Studia Dehoniana STD STD 25/2, 1994, 209



Encontro XXXI
VIDA “NO AMOR”: 

COMO VIVER O AMOR DE DEUS NESTE MUNDO?

Objetivos do encontro
 Introduzir os leigos dehonianos às consequências morais e éticas do amor de Deus por nós;
 Exploras as consequências da ética do coração; 
 Entrar na atitude dehoniana do coração: cordialidade.

Estrutura do encontro
 O tema começa com a apresentação do Padre Dehon como “le trés bon pére”
 “Estar no amor” (“estar apaixonados”): uma primeira aproximação a uma vida de amor
 Uma apresentação da ética do coração, através de um estudo das bem-aventuranças de Jesus
 “Foi dito aos antigos” - “mas eu digo-vos”: ética do reino de Deus
 Atividades à volta da “generosidade de espírito”
 Uma atitude de coração: cordialidade

Desenvolvimento do encontro 

A. Acolhimento
Uma vez que este é o primeiro encontro do ano, acolhe-se os novos membros e dá-se a palavra aos 
outros membros do grupo, de falarem sobre o que foi acontecendo nas suas vidas desde o último 
encontro. Uma vez que o slogan do tema bíblico deste ano é: “Para que tenham vida e vida em 
abundância” (Jo 10,10), pede-se a cada participante que o que significa para si esta vida em 
abundância. 

Este tema pretende explorar a “vida em plenitude” ao pormenor. Dehon acreditava fortemente no 
que amor que Deus lhe tinha. Enquanto seguidores da sua espiritualidade, queremos aprender de 
que modo é que podemos viver no amor de Deus. Resumindo, este tema será uma breve introdução 
à ética e à moral da vida cristã. Apenas podemos tocar a superfície desta vida moral. Entrar cada 
vez mais nesta lógica é um processo que dura a vida inteira. Para encontrar o núcleo da vida moral 
cristã, olharemos para as Bem-Aventuranças. Para Jesus, era este o núcleo da sua mensagem.

1. Palavra da Bíblia: Vida segundo as Bem-aventuranças (Mateus 5,1-12)
1 Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-Se. Rodearam-n’O os discípulos e 
2 Ele começou a ensiná-los, dizendo:
3 «Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos Céus.
4 Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. 
5 Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra.
6 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
8 Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
9 Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.
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10 Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos 
Céus.
11 Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, 
disserem todo o mal contra vós. 12 Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa 
recompensa».

2. Palavra do Padre Dehon
“Nosso Senhor dá às almas consagradas ao seu coração dons especiais, mas pede também deles 
dons especiais. Devem também praticar as virtudes comuns segundo o seu estado e a sua vocação, 
mas algumas virtudes devem brilhar especialmente nelas. A primeira, simbolizada pelo ouro, é o 
amor puro, verdadeiro e sincero.
Nosso Senhor pede de nós o ouro do amor puro nas suas intenções, de uma fé viva e de uma 
confiança filial inabalável. Quando o ouro é fino e puro, é possível observar-se a marca do mais 
pequeno toque; até um sopro enfraquece o seu brilho. É um ouro puro que Nosso Senhor pede aos 
amigos do seu Coração. É um amor puro, fiel e delicado. Esta perfeição não é demasiada para o 
dom a oferecer ao Rei dos corações. Ela pode ser atingida, se se colabora fielmente com a graça 
divina, que é dada em abundância aos amigos do Sagrado Coração”. (ASC 1/66)

“Natureza [do amor puro]:
 Amor a Deus por Ele mesmo sem motivações interesseiras, amor generoso, desinteressado.
 A alma compraz-se no objeto amado, não pelos benefícios e muito menos pelo medo dos 

castigos.

Formas [do amor puro]:
 1º Amor de complacência na glória de Deus, interior e exterior.
 2º Amor de condolência: tristeza, compaixão, reparação, porque Deus não é, não foi conhecido, 

amado, servido como deve ser por nós, pelos fiéis, sobretudo pelas almas consagradas” (CFL 
3/72)

B. Reflexão sobre o tema

1. Introdução: uma ética do coração
Como viver neste mundo, quando Deus está “apaixonado” por nós, tem uma “história de amor 
connosco”? Durante toda a sua vida, o Padre Dehon sempre teve um grande desejo de conhecer o 
amor de Deus. Nos encontros anteriores, meditámos sobre este amor. Pedimos para a nossa vida 
uma fé semelhante à do Padre Dehon, a fé em que ele encontrou o seu apoio. Queremos viver na 
segurança que nos dá o amor de Deus por cada um de nós, pelo mundo, pela nossa família. 

Neste encontro, queremos dar mais um passo, ou seja, compreender melhor o que significa este 
amor de Deus por mim. Se Deus me ama – como mostrou em Jesus, especialmente no seu Lado 
aberto na cruz – que tipo de estilo de vida se abre para mim? Como é que vivo com alguém que está 
“apaixonado” por mim, tem “uma história de amor comigo”? Para sermos mais específicos, como é 
que eu vivo com um Deus que me ama totalmente?
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2. “Estar apaixonados”: uma primeira aproximação a uma vida de amor
Ontem, o correio trouxe-me uma prenda. Vinha num embrulho muito bonito e trazia um cartão. Há 
muito tempo que eu conheço a Mireille. Sempre nos correspondemos nas ocasiões importantes, mas 
ela nunca tinha mandado uma prenda. O carinho que ela pôs a escolher a prenda, a forma bela 
como o embrulhou e o cartão são um bonito gesto da parte dela para comigo. Ela teve muito 
cuidado nesta prenda. Na nota, dizia: “Mando-te isto assim de repente. Vi este livro e pensei em ti. 
Por favor, recebe esta prenda como uma manifestação de apreço”. Fiquei profundamente 
impressionado com este gesto. Sabia que ela não estava à espera que eu lhe retribuísse com outra 
prenda. A sua prenda não tinha a pretensão de me obrigar a dar-lhe alguma coisa. Mesmo assim, 
eu não podia deixar de lhe dar algo em sinal de gratidão pela sua generosidade.

Esta história parece-vos verdadeira? Dar prendas é uma necessidade profundamente enraizada no 
ser humano. Com toda a força de nós mesmo, vamos de encontro ao outro para lhe mostrar a nossa 
atitude, a nossa sensibilidade, o nosso sentimento por outra pessoa; sem qualquer pretensão de fazer 
uma troca comercial; sem qualquer pretensão de um: “Dou-te para me dares”. É totalmente gratuito. 
E mesmo assim a própria ação do outro que me oferece alguma coisa faz-me um apelo a retribuir o 
gesto com algo da minha parte. A generosidade do outro desperta a minha generosidade como 
retribuição. Que tem isto a ver com a generosidade?

3. Uma ética do coração: as bem-aventuranças de Jesus
Com um pouco de tempo, sugere-se que se volte ao texto das bem-aventuranças. Os membros do 
grupo leem em voz alta o texto das bem-aventuranças, uma cada um. No fim, faz-se um momento 
de silêncio.

No evangelho de Mateus, Jesus, como um segundo Moisés, sobe à montanha. Moisés tinha recebido 
de Deus o dom das Dez Palavras, mais conhecidas como os Dez Mandamentos. Era um dom para 
instruir os israelitas acerca do significado da Aliança que Deus estava a fazer com Israel: como que 
soletrava essa relação. A linguagem da relação de Aliança é uma linguagem de deveres. Cada uma 
das Dez Palavras era introduzida por uma ordem para fazer ou não fazer algo. Diz-se que o 
comportamento humano a seguir ou a evitar clarificava o chamamento a amar a Deus com todo o 
nosso coração e toda a nossa alma. Se amas a Deus, não roubas, não mentes, não cometes adultério, 
respeitas os bens do teu próximo. O Deus dos israelitas não pedia sacrifícios onerosos; pedia antes 
uma vida ética. Respeitar a Deus – não pronunciar o nome de Deus em vão – significa realizar a 
justiça, ter em conta o órfão e a viúva, não excluir ninguém da comunidade.

Quando Jesus sobe à montanha, não reitera as Dez Palavras. Ele não deixou uma nova lei como a 
antiga. A linguagem é diferente. É uma linguagem de bênção (ou seja, de bem-aventurança). 
Declara que certas pessoas são bem-aventuradas: como os pobres – para Mateus, os “pobres em 
espírito”, ou seja os que que são completamente pobres, também na sua alma. Porquê? Não como 
compensação pela sua pobreza, não porque os pobres sejam mais dignos que os outros! Tão-
somente porque Deus afirma que eles são verdadeiramente bem-aventurados. Eles não podem 
reclamar – tal como nós também não podemos reclamar. Não se trata de um débito que Deus 
pretende pagar aos pobres. A única razão é que não há propriamente uma razão – a não ser em 
Deus. Jesus começa o seu ministério do Reino de Deus afirmando que é um ministério de completa 
generosidade. O que vem ao de cima – tal como na prenda da Mireille – é uma atitude, a 
necessidade premente da generosidade daquele que dá.
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A vida ética cristã não começa pelas regras, com certas diretrizes de ação, com leis e mandamentos. 
Na verdade, ela não nos diz o que devemos fazer. Começa com uma declaração da completa e 
inexplicável generosidade de Deus. É uma declaração do seu amor, do seu absoluto excesso de 
amor, tão grande que nos permite vislumbrar a sensibilidade e dos fundamentos de Deus. Trata-se 
de um Deus, de um amor completo e incompreensível. A vida ética começa pelo dom do amor. 
Santo Agostinho disse da vida cristã: “Ama e faz o que quiseres”. Ele tinha razão. É preciso 
conhecer este amor que envolve a terra, que envolve a vida humana. A confiança é como que o 
fundamento da tua vida; em seguida, faz o que o teu coração te diz para fazer. Por vezes, chamamos 
Espírito Santo a este dom de Deus, insistindo no facto que o dom de Deus é o próprio Deus. Esta 
oferta do Espírito em nós pode guiar-nos no que fazemos com a oferta.

Assim, a vida cristã não começa pelas regras de ação. Na verdade, a primeira resposta, tal como no 
caso da prenda da Mireille, é mandar uma mensagem de agradecimento. Para os cristãos, isso 
chama-se fazer uma celebração de ação de graças, celebrar a Eucaristia. Participamos na Eucaristia 
porque ela volta a realizar verdadeiramente a oferta de Deus Pai. A Eucaristia é memorial da vida, 
morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, a oferta que fazemos é, na verdade, a mesma oferta que 
tínhamos recebido, mas levando consigo em anexo a oferta de nós mesmos: as nossas vidas, a nossa 
oferta insignificante de pão e vinho e as ofertas para os pobres. Que outras ofertas poderíamos dar? 
Devemos ter sempre o cuidado de não derivar para uma permuta comercial. Não se pode tratar de 
uma nossa resposta com medo do oferente, medo de não poder “pagar” suficientemente.

Dizemos que a vida cristã depende efetivamente do Espírito que vem aos nossos corações quando 
aceitamos o amor de Deus por nós. Somos livres. É o Espírito que, no centro do nosso ser, nos 
oferece as palavras a dizer, as ações a realizar, tal como Jesus nos tinha prometido. A liberdade e a 
confirmação que eu recebi devem ser a fonte da minha própria generosidade. O amor que Deus me 
oferece torna-me capaz de responder. Não nos vai dizer o que devemos dar ou quanto devemos dar. 
Ao que parece, Deus pretende não a obediência às regras, mas a oferta de nós mesmos com 
generosidade. E essa oferta de nós mesmos, tal como a oferta que Deus faz em Cristo, é uma oferta 
aos outros, fazendo justiça, para ser profetas do amor e servidores da reconciliação.

É esta a ética do coração: fazer aquilo que, com liberdade, um amor vigilante nos chamar a fazer. 
Será que esta energia que coloca tudo isto em ação pode encontrar em nós uma energia semelhante 
para levar este Nome de Deus aos lugares onde nunca foi escutado ou experimentado? Esta é uma 
ética cristã do coração: “tende entre vós o mesmo modo de pensar que estava em Cristo Jesus” (Fl 
2,5).

4. “Foi dito” - “mas eu digo-vos”: a ética do Reino de Deus
Se, como cristãos, somos chamados a pensar como Jesus, precisamos de regressar aos seus 
ensinamentos, de modo especial aos seus ensinamentos do Sermão da Montanha. Aí encontramos, 
não apenas as bem-aventuranças, que acabámos de ver, mas um longo ensinamento que se centra 
naquele a quem Jesus chamava “Abba-Pai”. Os que seguem Jesus são chamados a ser perfeitos 
como o Abba/Pai que está nos céus é perfeito (cf. Mt 5,48). Mas como podemos ser tão perfeitos? 
Não será uma missão impossível? Se pensamos assim, talvez estejamos a pensar apenas em termos 
de regras e de mandamentos. Se de facto é isso que temos de cumprir, a única saída é ser e sentir-se 
irremediavelmente culpados. Mas Jesus devia estar a pensar em algo diverso, quando disse isto. Na 
verdade, ele dá-nos cinco exemplos no Sermão da Montanha, acerca daquilo que significa ser 
perfeito como o Abba/Pai é perfeito. Se tomássemos estes exemplos à letra . como coisas que 
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devemos fazer, ficaríamos em grande dificuldade enquanto cristãos. Observemos esses exemplos e 
tentemos aprender o possível significado de “ter o mesmo modo de pensar que estava em Cristo 
Jesus”. Em cada exemplo, Jesus estabelece um contraste entre o que a Lei e os profetas ensinavam – 
ou seja, o Antigo Testamento sem os livros sapienciais – e o que ele propõe como modo de ser 
perfeito do Abba/Pai. Jesus não exclui o Antigo Testamento; procura apenas conferir-lhe o seu 
significado mis profundo.

Servirá de ajuda ler a secção do evangelho de Mateus em que Jesus estabelece estas antíteses: 5,21-
48. 

a. Primeira antítese: Total respeito pelo outro (Mateus 5,21-26)
Na primeira antítese, Jesus dá uma nova 
interpretação do quinto mandamento: “Não 
matarás”. Mas ele vai muito mais além: se te iras 
contra o teu irmão, ou se o insultas, ou se de 
qualquer forma o difamas, não estás a ser reflexo 
do teu Abba/Pai que está nos céus. Jesus diz que 
cada impulso de ira contra o próprio irmão é 
condenável como o assassínio. Tudo o que 
diminuir a dignidade de outra pessoa, tudo o que 
fere as relações interpessoais não é reflexo de 
Deus nem fala corretamente acerca do Nome de 
Deus. Dá-se testemunho do nome do Abba/Pai 
somente com relações interpessoais corretas. A 
humanidade de cada um é preciosa e reflete a 
glória de Deus. Recorde-se que isto não é um 
mandamento! Se o fosse, estaríamos todos 
condenados. É uma instrução acerca da incomensurável santidade de Deus e do intenso respeito 
com que Deus nos guarda. De acordo com Jesus, é esta a oferta do Abba/Pai: um completo respeito 
por nós. Que oferta seria apropriada como resposta a esta do Abba/Pai? Ele sentir-se-ia honrado, se 
pudéssemos respeitar os outros com a melhor generosidade de que somos capazes.

b. Segunda antítese: Ninguém se meta entre o que Deus uniu (Mateus 5,27-32)
Jesus dá uma nova interpretação do sexto 
mandamento: “Não cometerás adultério”, 
relacionando-o com o décimo mandamento: “Não 
desejarás a mulher do teu próximo”. Ele insiste 
que olhar para uma mulher com desejo – 
desejando possuí-la sexualmente – é o mesmo que 
cometer adultério. Jesus apresenta aqui um 
ensinamento acerca do significado da sexualidade 
e do casamento. Ele aponta para a disposição 
interior do desejo ou cobiça. Cobiçar, desejar 
possuir o outro – homem ou mulher – é o mesmo 
que cometer adultério. Jesus mostra aqui, uma vez 
mais, um modo de refletir a imagem do Abba/Pai, 

21 Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Não matarás; quem 
matar será submetido a julgamento’. 22 Eu, porém, digo-
vos: Todo aquele que se irar contra o seu irmão será 
submetido a julgamento. Quem chamar imbecil a seu 
irmão será submetido ao Sinédrio, e quem lhe chamar 
louco será submetido à geena de fogo.
23 Portanto, se fores apresentar a tua oferta sobre o altar 
e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa 
contra ti, 24 deixa lá a tua oferta diante do altar, vai 
primeiro reconciliar-te com o teu irmão e vem depois 
apresentar a tua oferta. 25 Reconcilia-te com o teu 
adversário, enquanto vais com ele a caminho, não seja 
caso que te entregue ao juiz, o juiz ao guarda, e sejas 
metido na prisão. 26 Em verdade te digo: Não sairás de lá, 
enquanto não pagares o último centavo.

(Mateus 5,21-26)

(Mateus 5,21-26)

27 Ouvistes que foi dito: ‘Não cometerás adultério’. 28 Eu, 
porém, digo-vos: Todo aquele que olhar para uma mulher 
desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu 
coração. 29 Se o teu olho é para ti ocasião de pecado, 
arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor 
perder-se um dos teus membros do que todo o corpo ser 
lançado na geena. 30 E se a tua mão direita é para ti 
ocasião de pecado, corta-a e lança-a para longe de ti, 
porque é melhor que se perca um dos teus membros, do 
que todo o corpo ser lançado na geena.
31 Também foi dito: ‘Quem repudiar sua mulher dê-lhe 
certidão de repúdio’. 32 Eu, porém, digo-vos: Todo aquele 
que repudiar sua mulher, salvo em caso de união ilegal, 
fá-la cometer adultério e quem casar com a repudiada 
comete adultério.

(Mateus 5,27-32)
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no âmbito da sexualidade e do casamento. Também neste campo, se se tratasse de um mandamento, 
estaríamos todos condenados. Jesus tenta traduzir para nós quem é o Abba/Pai, falando-nos em 
termos das relações entre homens e mulheres! Ao usar a imagem terrível de arrancar olhos, Jesus 
deixa o leitor consciente do completo respeito que se deve ter para com o outro, também no âmbito 
da sexualidade. Esta sacralidade dos laços que unem o homem e a mulher entre si é vista como um 
reflexo do Abba/Pai. A glória do Abba/Pai está em respeitar as promessas que vinculam as pessoas 
entre si. Que espécie de oferta lhe podemos dar em resposta?

c. Terceira antítese: Manter a palavra (Mateus 5,33–37)
Jesus dá uma nova interpretação do costume judeu 
de jurar fazer alguma coisa, pronunciando o nome 
de Deus ou de algo sagrado. Jesus é contra os 
juramentos. O santo nome de Deus não é para ser 
usado levianamente. O nome é demasiado sagrado 
para nós, para ser usado mesmo em juramentos. A 
palavra de uma pessoa já deveria ser 
suficientemente sólida. Não deve ser necessário 
invocar um nome ou um poder maior (como 
colocar a mão sobre a bíblia), quando se promete 
algo. A tua própria palavra – a própria intenção 
que pronunciaste – deveriam ser suficientes. A 

imagem do Abba/Pai que Jesus deixa aqui é muito bonita. Podemos confiar sempre na palavra do 
Abba/Pai; ela não muda. Isto também é verdade no caso da Palavra – aquilo que o Abba/Pai disse 
através de Jesus. Essa palavra transporta consigo todo o poder e todo o amor daquele que a 
pronunciou: o Abba/Pai. O nosso mundo poderia ser um reflexo deste Abba/Pai se todos e cada um 
mantivessem a palavra solenemente pronunciada.

d. Quarta antítese: Responder ao mal com o bem (Mateus 5,38-42)
Jesus refere-se aqui à lei de talião (cf. Ex 21,23-
25): “Olho por olho e dente por dente”. Ou seja, 
fazer a uma pessoa aquilo que ela nos fez a nós. 
Mas não mais que isso! Por um olho só um olho! A 
lei de talião pretendia limitar o nível de vingança e 
de retaliação. Por um dente só um dente! Contudo, 
Jesus vai muito mais além: não resistais ao homem 
mau, nem mesmo respondendo a um sopro com 
outro sopro. Ao mal respondei com o bem. 
Também esta é uma bonita imagem do Abba/Pai: 
um Deus que não se vinga, mas que ao mal – 
também ao nosso mal – responde apenas com bondade. Muito poucos de nós sabem como levar isto 
à prática! Dar a todos os que nos pedem? Jesus exorta a dar tudo! É essa a imagem do Abba/Pai.

33 Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Não faltarás ao 
que tiveres jurado, mas cumprirás os teus juramentos 
para com o Senhor’. 34 Eu, porém, digo-vos que não 
jureis em caso algum: nem pelo Céu, que é o trono de 
Deus; 35 nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés; 
nem por Jerusalém, que é a cidade do grande Rei. 
36 Também não jures pela tua cabeça, porque não podes 
fazer branco ou preto um só cabelo. 37 A vossa 
linguagem deve ser: ‘Sim, sim; não, não’. O que passa 
disto vem do Maligno.

(Mateus 5.33-37)

38 Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Olho por olho e 
dente por dente’. 39 Eu, porém, digo-vos: Não resistais 
ao homem mau. Mas se alguém te bater na face direita, 
oferece-lhe também a esquerda. 40 Se alguém quiser 
levar-te ao tribunal, para ficar com a tua túnica, deixa-
lhe também o manto. 41 Se alguém te obrigar a 
acompanhá-lo durante uma milha, acompanha-o 
durante duas. 42 Dá a quem te pedir e não voltes as 
costas a quem te pede emprestado.

(Mateus 5,38-42)
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e. Quinta antítese: Amar os inimigos 
(Mateus 5,43-48)
À luz da perfeição do Abba/Pai, Jesus redefine o 
amor ao próximo (cf. Lv 19,18) como gesto de 
bondade para com todos os outros, mesmo para 
com os próprios inimigos. Como é possível amar 
alguém que não se pode amar (ou seja, alguém a 
quem se odeia) ou amar alguém que nos odeia? 
Como podemos conter-nos para não ferir os 
outros? De acordo com Jesus, é isso que faz o 
Abba/Pai. O Abba/Pai faz aquilo que nós não 
conseguimos fazer. Será que podemos, pelo 
menos, imaginar o que é isso significa? Como é

   que devemos ser imitadores do Abba/Pai?

5. Padre Dehon como “le trés bon père”
O Padre Dehon era conhecido como uma pessoa muito delicada e de confiança. Tendo em conta a 
sua vida, não era difícil chamar-lhe “bom”. Foi essa a impressão que ele deixou ao que privaram 
com ele. Ele até era conhecido como “le três bon père” (o pai muito bom) para o distinguir de Léon 
Harmel, o grande industrial com quem o Padre Dehon deu início ao seu apostolado entre os 
trabalhadores, que era conhecido como “le bon père” (o pai bom).

Talvez tenha herdado o calor da sua personalidade em parte da sua mãe, que era profundamente 
ligada a Leão. Mas o Padre Dehon esteve atento aos outros durante toda a sua vida. Ele sempre 
deixava a impressão de espontaneidade com qualquer pessoa que estivesse à conversa com ele. Ele 
fazia-se todo ouvidos para as pessoas, como se nada mais importasse: jovem ou idoso, pobre ou 
influente. Ele não tinha dificuldades de estar em contacto com quem discordava dele. Ficava 
discretamente em silêncio, quando os outros o confrontavam. Escreveu numerosas cartas a 
confrades e amigos por ocasião dos seus aniversários e de outras celebrações. Ele não podia pensar 
mal das pessoas. Não raro confiava até demasiado em pessoas que, como o Pe. Captier, nos 
primeiros momentos da Congregação, não mereciam a sua confiança.

No seu diário, mesmo quando estava a atravessar momentos difíceis com confrades, encontramos 
escassas referências aos insultos e confrontos. Normalmente não menciona nomes. Não consegue 
dizer nada de negativo acerca das pessoas. Um bom exemplo é a sua relação com o Pe. Blancal. O 
Pe. Blancal era o superior da casa-mãe da Congregação em Saint-Quentin, La Maison du Sacré-
Cœur, mas também era ambicioso. Ele teve uma desavença básica acerca do envolvimento social do 
Padre Dehon e, por duas vezes, tentou suplantar o Padre Dehon como Superior Geral da 
Congregação. Depois de o Padre Dehon ter sido reconfirmado como Superior Geral em 1886 – o 
Padre Blancal tinha feito um grande esforço para o ver removido do seu cargo durante o Capítulo – 
ele estava bastante afastado da comunidade. O Pe. Blancal era um monárquico. O Padre Dehon era 
um democrata (pelo menos, naquele tempo). O Pe. Blancal também tinha assumido completamente 
o papel que o Padre Dehon tinha anteriormente com as Sœurs Servantes, especialmente a amizade 
com a superiora. O Padre Dehon nunca diz nada acerca deste conflito; sempre se manteve delicado, 
mostrando uma grande nobreza de coração.

43 Ouvistes que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e 
odiarás o teu inimigo’. 44 Eu, porém, digo-vos: Amai os 
vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, 
45 para serdes filhos do vosso Pai que está nos Céus; 
pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus e chover 
sobre justos e injustos. 46 Se amardes aqueles que vos 
amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma 
coisa os publicanos? 47 E se saudardes apenas os vossos 
irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem 
também os pagãos? 48 Portanto, sede perfeitos, como o 
vosso Pai celeste é perfeito.

(Mateus 5,43-48)
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No final, a paciência e a generosidade do Padre Dehon chegaram ao ponto de trazer o Pe. Blancal 
de volta. Uma testemunha conta que frequentemente viu o Padre Dehon e o Pe. Blancal a passar o 
tempo de recreio juntos, falando como amigos (AD, B 48/3, p. 52). E quando o Pe. Blancal foi 
expulso da casa-mãe em 1903, por causa da legislação antirreligiosa do Governo Francês (sob o 
Primeiro Ministro Combes), o Padre Dehon levou-o para Fayet, onde morreu nos seus braços, aos 
80 anos. No seu diário, tudo o que Dehon diz, é que ele era um padre zeloso, um homem piedoso, 
muito estimado e amado na diocese de Soissons (cf. NQT 19/114).

Ele pratica a bondade, a nobreza do coração, uma parte essencial do estilo de vida dehoniano.1 

C. Testemunho
Se no final desta reflexão, pretendemos olhar para uma virtude do Padre Dehon – aquilo a que o 
filósofo grego Aristóteles chamava “excelências”, ou seja o modo excelente de viver – podemos 
olhar para a cordialidade enquanto virtude do leigo dehoniano.

Entre os Dehonianos, a virtude que mais reflete esta atitude de amor em todas as nossas ações 
chama-se cordialidade. André Perroux definiu a cordialidade como a via do amor: “servir a Deus, 
seguir a Cristo, anunciar o seu Evangelho entre os homens com coração: implicando nisso todos os 
recursos do coração”2. Nada pode substituir o coração, o estar próximo dos outros, a bondade. São 
Paulo disse bem que a via do amor é “um caminho que ultrapassa todos os outros” (1Cor 12,31). 
Procurar ser amado: é um conselho do Padre Dehon que resume toda a sua vida. Nele era fruto da 
sua meditação quotidiana acerca da vida humana de Jesus. O Coração de Jesus revela-se 
especialmente no seu modo de se relacionar com os outros, na sua interação com as multidões, na 
sua emocionante atenção aos doentes e aos caídos. Jesus era um génio na sua maneira de se 
encontrar com os outros. Com a cordialidade imitamos este Jesus tal como Dehon o procurou fazer. 
Não é por nada que ele foi chamado, “le trés bon père” (o pai muito bom). Também de nós deverá 
emanar um espírito de amizade.

Convide-se os participantes a recordar histórias de pessoas que conheceram e que tiveram a 
generosidade de espírito deste tipo, e a cordialidade idêntica ao Padre Dehon.

D. Debate e Partilha 
Depois de ler o Sermão da Montanha e de refletir sobre as bem-aventuranças e as antíteses de Jesus, 
será que podemos pensar noutras formas de ser reflexo do Abba/Pai nas nossas vidas? De que modo 
podemos ser reflexo, espelho do Abba/Pai nas nossas vidas? Que significa isso para ti? 

Na Regra de Vida, dos Dehonianos, diz-se que foi “no Lado aberto e no Coração trespassado do 
Salvador” que o Padre Dehon experimentou o amor de Deus por si (CST 2). Onde é que, na tua 
vida, encontras a prova de que Deus te ama?

Há alguma ação da tua vida que seja evocadora da generosidade para com o outro? Em que se 
manifesta a tua abertura ao outro e o fazer coisas por pura generosidade? Encontras tempo para 
avivar a tua consciência do poder que está em ti de fazer bem ao outro?

1 Cf. G. Manzoni, Leone Dehon e il suo messagio, p. 511-2.
2 A. Perroux, Une pratique pastorale inspirée de notre spiritualité. Studia Dehoniana 18, p. 36.
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E. Momento de oração
Para a oração, propõe-se que se siga a sequência que aqui se indica. Pode-se encontrar outro 
cântico, acrescentar outros gestos e orações, de acordo com as circunstâncias.

Cântico: Faz-me instrumento da tua paz
(Procurar a música na internet)

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz
Onde houver ódio, que eu leve o amor
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
Onde houver discórdia, que eu leve união

Onde houver dúvida, que eu leve a fé
Onde houver erro, que eu leve a verdade
Onde houver desespero, que eu leve a esperança
Onde houver tristeza, que eu leve alegria
Onde houver trevas, que eu leve a luz

Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado
Compreender, que ser compreendido
Amar, que ser amado
Pois é dando que se recebe
É perdoando que se é perdoado
E é morrendo que se vive
Para a vida eterna.

Introdução
Viver no amor é a melhor oferta possível. É viver na benevolência de Deus como uma oferta 
absoluta. Para grande parte das pessoas, confiar neste amor sem reservas, é uma oferta difícil de 
aceitar. Sentimos muito mais a nossa tendência de pagar com a mesma moeda. Se Deus dá, 
pensamos que ele deve estar à espera de algo como resposta. Mas Deus não é um negociante desses: 
Deus só pode ser pura generosidade. Mas nós raramente somos verdadeiramente generosos.

Palavra de Deus (Carta aos Romanos 8,31-35.37-39)
“Que mais havemos de dizer? Se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou 
o seu próprio Filho, mas O entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar, com Ele, 
todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica? E quem os condenará, se 
Cristo Jesus morreu e, mais ainda, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós? Quem 
poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o 
perigo ou a espada? Na verdade, eu estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os Anjos nem 
os Principados, nem o presente nem o futuro, nem as Potestades nem a altura nem a profundidade 
nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que se manifestou em Cristo 
Jesus, nosso Senhor.”

História
Durante a ditadura romena de Elena e Nicolae Ceaucescu, nos anos ‘80, uma mulher falou contra a 
ditadura com palavras que devem ter sido verdadeiras. Devido à sua coragem ela foi condenada a 
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uma execução secreta. Quando os capangas do partido vieram à sua casa, ela deixou-os entrar. 
Quando quiseram manietá-la e vendar-lhe os olhos, ela convenceu-os a deixá-la ir ao seu quarto 
para mudar de roupa. Totalmente surpreendidos com o pedido, eles assentiram. A mulher regressou 
poucos minutos depois em toda a sua elegância, maquilhada e penteada. Voltou-se para os seus 
executores e disse: “Agora podeis fazer o que vos mandaram fazer. Obrigado por me terem deixado 
vestir as minhas melhores roupas. Não queria que me mandassem ir de encontro ao meu Senhor 
sem um vestido conveniente”. Os seus executores ficaram tão impressionados com a sua resposta 
que viraram costas, sem dizer palavra, e deixaram a casa. 

Esta mulher compreendeu o que é o amor. O seu amor era um amor íntimo e generoso pelos 
amigos. É o tipo de amor que nós somos convidados a ter em conta e a viver, ao seguir o Padre 
Dehon. É o amor – o desejo de amor – sobre o qual nós estivemos a refletir neste encontro. Está 
bem expresso no n. 9 das Constituições dos Sacerdotes do Coração de Jesus: “Na Igreja, fomos 
iniciados na Boa Nova de Jesus Cristo: Nós conhecemos e acreditamos no amor que Deus nos tem” 
(1Jo 4,16)”. E o texto continua: “Recebemos o dom da fé, que dá fundamento à nossa esperança; 
uma fé que orienta a nossa vida e nos inspira a deixar tudo para seguir a Cristo; no meio dos 
desafios do mundo, devemos considerá-la, vivendo-a na caridade”.

Salmo 103: Ação de graças pela bondade de Deus
1 Bendiz, ó minha alma, o Senhor, 

e todo o meu ser louve o seu nome santo.
2 Bendiz, ó minha alma, o Senhor, 

e não esqueças nenhum dos seus benefícios.
3 É Ele quem perdoa as tuas culpas 

e cura todas as tuas enfermidades.
4 É Ele quem resgata a tua vida do túmulo 

e te enche de graça e de ternura.
5 É Ele quem cumula de bens a tua existência 

e te rejuvenesce como a águia.

6 O Senhor defende, com justiça,
o direito de todos os oprimidos.

7 Revelou os seus caminhos a Moisés
e as suas maravilhas aos filhos de Israel.

8 O Senhor é misericordioso e compassivo, 
é paciente e cheio de amor.

9 Não está sempre a repreender-nos, 
nem a sua ira dura para sempre. 

10 Não nos tratou segundo os nossos pecados, 
nem nos castigou segundo as nossas culpas. 

11 Como é grande a distância dos céus à terra, 
assim são grandes os seus favores para os que o temem.

12 Como o Oriente está afastado do Ocidente, 
assim Ele afasta de nós os nossos pecados.
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13 Como um pai se compadece dos filhos, 
assim o Senhor se compadece dos que o temem.

14 Na verdade, Ele sabe de que somos formados; 
não se esquece de que somos pó da terra.

Momento de partilha
Faz-se um momento de silêncio para deixar a Palavra de Deus entrar na mente e no coração. Se se 
pretende fazer uma oração de intercessão, pode fazer-se assim com calma, durante este tempo. No 
final, reza-se juntos a oração do Padre André Prévot, um dos primeiros seguidores do Padre Dehon:

“Em todas as circunstâncias da minha vida
Procurarei dizer a mim mesmo:

É preciso fazer transbordar a caridade.
Se o amor-próprio me disser: “ É preciso defender os meus direitos”, responderei:

É preciso fazer transbordar a caridade.
Se a indolência me disser: “preciso de repouso”, responderei:

É preciso fazer transbordar a caridade.
Se a prudência humana me disser: “É preciso poupar-me para não perder a saúde”,
responderei: 

É preciso fazer transbordar a caridade.
Se estiver abatido, deprimido, cansado, direi ainda a mim mesmo:

Coragem! É preciso fazer transbordar a caridade. 
Por mim, quando precisar de ajuda, de conselho, de correção, de consolação

ou talvez de perdão ou de socorro, para o corpo ou para a alma,
para mim ou para os meus irmãos, irei ter com Jesus e direi:

Bom Mestre, Tu prometeste retribuir com a mesma medida:
É preciso que também Tu, agora, faças transbordar a caridade!”3

Cântico final: Ubi caritas et amor, Deus ibi est (3X)

Sugestões de leitura
 Papa Bento XVI: Carta Encíclica Deus caritas est. (Site da Santa Sé)

3 A gioia del Padre. Libro di preghiera per la Família Dehoniana (Milano – Napoli, 1994), p. 482.
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Encontro XXXII
ABERTOS AO MUNDO

Objetivos do encontro
 Compreender a espiritualidade subjacente à dimensão social do Padre Dehon
 Entrar numa espiritualidade que também é social
 Descobrir modos práticos de como estar abertos ao mundo.

Estrutura do encontro
Este encontro sobre o modo peculiar como o Padre Dehon vê o seu apostolado. É bem conhecido 
que o Padre Dehon entendia que a Igreja na década de 1870 estava em crise. Ele viu católicos na 
sua paróquia de Saint-Quentin a sofrer devido a condições imensamente desumanas, impostas pelo 
processo de industrialização da Revolução Industrial. Entristecia-o o facto de a Igreja não estar a 
dar uma resposta a esta situação. E foi isso que ele fez, dar uma resposta. Neste encontro 
analisaremos o modo como a espiritualidade do Padre Dehon chegou aos operários do seu tempo. 
Pode ensinar-nos – mesmo no séc. XXI – como viver a nossa vida espiritual no meio dos 
movimentos sociais. Para o Padre Dehon, “as alegrias e as esperanças, as angústias e os anseios da 
gente do nosso tempo, especialmente dos pobres e dos que sofrem” (Concílio Vaticano II, Gaudium 
et spes, n. 1) têm de ser também as nossas.

Desenvolvimento do encontro

A. Acolhimento 
Pede-se aos presentes para lembrarem pessoas que eles conhecem e que estão totalmente 
comprometidas com um apostolado social. Também seria bom que eles mesmos partilhassem com o 
grupo se estão comprometidos em atividades de justiça e que tipo de atividades em concreto. 
Depois desta oportunidade dos participantes terem uma primeira ideia do tema, convida-se a escutar 
a leitura da Escritura.

Palavra da Bíblia (Salmo 103)
Senhor, meu Deus, como sois grande!

Transformais as fontes em rios,
que correm entre as montanhas.

Eles dão de beber a todos os animais selvagens,
nelas matam a sede os veados dos montes.

Nas suas margens habitam as aves do céu;
por entre a folhagem fazem ouvir o seu canto.

Com a chuva regais os montes,
encheis a terra com o fruto das vossas obras.

Cantarei ao Senhor, enquanto viver,
louvarei o meu Deus, enquanto existir.
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Palavra do Padre Dehon
“Sim, é a confiança [no sentido de segurança na presença do Senhor] que nos há de a salvar, é a 
confiança que nos há de levar à vida interior, à contemplação; é a confiança que nos há de tornar 
perfeitos, produzindo o esquecimento de nós mesmos; porque os que não têm nenhuma ou pouca 
confiança no Sagrado Coração de Jesus excedem-se na confiança em si mesmos. Ora, esta 
confiança no Sagrado Coração de Jesus nasce do Evangelho e alimenta-se de oração. Leiamos de 
novo, meditemos no Evangelho. Saboreemos e vejamos como o Coração de Jesus é bom, e tanto a 
nossa confiança como o nosso amor serão sem limites”. (CAM 1/268) 

B. Reflexão sobre o tema

1. A espiritualidade social do Padre Dehon
Quando o estudioso Padre Dehon, com todos os seus doutoramentos, acaba como sétimo vigário da 
Basílica de São Quintino, aos 29 anos, acabou com muitas ideias da pastoral paroquial. 
Desenvolveu uma estratégia que, vista de fora, parecia centrar-se totalmente nos marginalizados. 
Ele procurou contactar com o novo mundo industrial, com os Círculos de Estudos (Cercles 
d’Études) sobre assuntos sociais, com uma juventude sem educação. Num fluxo de energia quase 
inexplicável, o seu ministério pastoral tornou-se social. É claro que a pastoral tradicional – a 
pastoral sacramental, o catecismo, a visita aos doentes – já não se adapta. Para ele, é demasiado 
limitativa. É verdade que permite contactos, como ele próprio diz, mas só com algumas “famílias 
seletas”. Para o Padre Dehon, o mundo era maior e a energia da sociedade fluía numa direção 
totalmente diferente. Por isso, o seu trabalho paroquial tornou-se numa espécie de corrente à volta 
do seu pescoço. Como ele dizia: «Nutria a maior repugnância por este tipo de ministério, mas não 
fiz nada por isso» (NHV 12/126). O que ele fez, contudo, foi fundar uma congregação pouco tempo 
depois de ter dito aquilo.
Na verdade, isto fê-lo sair da sacristia. Ficou totalmente comprometido com os movimentos sociais 
do seu tempo. Precisamos de olhar para os livros que ele começou a escrever nos anos 1880-90, que 
ficam lado-a-lado com as suas obras mais espirituais. O espírito do Padre Dehon levou-o a ir para 
além de uma espiritualidade mais interior do Coração de Cristo, a entrar num mundo que estava a 
começar a desenvolver-se para lá das fronteiras eclesiais. O Padre Dehon interessava-se por temas 
como a educação, a organização social da sociedade, o uso do dinheiro, os operários, a política. Ele 
queria que os nossos olhos estivessem abertos ao mundo. É o mesmo Padre Dehon que comprava o 
jornal diário para as comunidades onde vivia!

Como é que o começo da Congregação o ajudou a sair da sacristia? À primeira vista, parece uma 
fuga do sacerdócio diocesano. Numa das suas afirmações, ele reconhece: «Não me sentia em casa» 
no clero diocesano4. O futuro Papa João Paulo I (1978) tinha ficado totalmente impressionado com 
uma afirmação do Padre Dehon acerca do trabalho dos sacerdotes. Nos seus escritos ele recorda o 
Padre Deus com as seguintes palavras:

«A organização das nossas grandes paróquias – dizia ele – não permite ao nosso clero a 
realização do apostolado. Depois de os nossos bons padres terem feito funerais, estarem nos 
cartórios, atualizarem os registos paroquiais, o seu tempo e as suas atividades ficam quase 
esgotados. Uma pessoa podia viver séculos desta maneira sem reconstruir a sociedade cristã. 

4 Uma afirmação tirada do final das suas Notes sur l’Histoire de ma Vie (NHV). Escreveu esta nota em 1886, quando 
precisava de justificar as suas escolhas em relação aos inícios da Congregação.
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Tudo tem sido organizado neste sentido, e depois ficamos admirados quando povo acaba por 
dizer que a religião não é feita para homens e mulheres. Esta geração retraída mudou-nos 
Cristo. Já não é o Cristo dos operários, o Cristo que fez apostolado entre os pecadores, os 
publicanos e os homens do mundo. O Leão de Judá... tornou-se um tímido cordeiro. O nosso 
Cristo tornou-se num homem fraco, que apenas diz alguma coisa às crianças e aos doentes. Os 
padres não podem continuar fechados nas sacristias e nas casas paroquiais (...). Eles viram a 
apostasia de todo o povo e tudo o que eles criaram foram associações de raparigas.»5

Com este tipo de pensamento, ao longo da sua vida, o Padre Dehon atirou-se para o mundo político, 
económico e social do seu tempo. Estava determinado a fazer o que fosse necessário fazer para 
ganhar de novo para a Igreja os operários do seu tempo. Para Dehon, a sua atividade social (ou 
societária)6 era uma atividade espiritual. Em 1889, deu início a uma revista, intitulada Le Régne du 
Cœur de Jésus dans les âmes et dans les sociétés (O Reino do Coração de Jesus nas almas e nas 
sociedades). Este título é significativo, uma vez que significa que, para o Padre Dehon, este 
ministério societário dos sacerdotes estava mais ou menos ligado com a devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus. A partir deste esforço, é claro que, para o Padre Dehon, as atividades societárias 
provêm não só da sua ideia de sacerdote, mas também da sua intuição espiritual acerca do 
“Coração” de Cristo.

Para ter uma ideia da amplitude do compromisso social do Padre Dehon nos seus escritos, poderá 
ser útil comparar os seus escritos espirituais com os sociais. Na coluna esquerda, encontram-se as 
obras mais espirituais; a da direita é uma lista dos seus escritos em âmbito social.

1887: La dévotion au Sacre Cœur de Jésus
1896: La retraite du Sacré Cœur
1900: Mois du Sacre Cœur de Jésus
1900: Mois de Marie
1901: De la vie de l’amour envers le S.C. de Jésus
1905: Couronnes d’amour
1907: Le Cœur sacerdotal de Jésus
1919: Vie intérieur. Ses Principes
1919: Directoire spirituel
1919: L’année avec le Sacre Cœur
1920: Un prêtre du Sacre Cœur
1922: Études sur le Sacré Cœur (2 vol.)

1877: L’Éducation / L’Enseignement selon l’idéal 
chrétien

1889: Le Règne du Cœur de Jésus dans les âmes et 
dans les sociétés

1893: Manuel social chrétien
1895: Usure au temps présent
1889-1895: Œuvres sociales: Chronique du Règne
1897: Nos Congrès
1897: Les Directions Pontificales : politiques et 

sociales
1898: Catéchisme social
1897-1900: La Rénovation Sociale
1908: Le Plan des Franc-Maçonnerie en Italie et 

France (Le clef de l’histoire)

2. Em direção a uma espiritualidade social
Os católicos sempre tiveram solicitude pela sociedade em que viviam. A sua fé torna-os sensíveis 
aos contrastes entre a sua fé e o que vai acontecendo a nível da política, da economia, da política 
social, da educação, etc. Têm consciência que, em muitas das nossas sociedades, não é uma 

5 Albino Luciani cita o Manuel Social Chrétien. Cf. “Léon Dehon, Priest, Apostle, Founder” (Manuscrito), 130.
6 Yves Ledure acha que a palavra “social” (social) não abrange de forma adequada o âmbito de trabalho do Padre 
Dehon. Usa, então a palavra “societário” (sociétal). “Societário” é mais alargado e abrange melhor o nível em que o 
Padre Dehon trabalhava. Cf. Yves Ledure, Le Code du Royaume, p. 87, nota 9.



- 24 -

perspetiva cristã a ditar a agenda, mas uma outra perspetiva. Pensam e dizem: “Se pelo menos aqui 
reinasse uma atitude cristã…”. É o mesmo que o Padre Dehon disse!

Na última parte do séc. XIX, Dehon envolveu-se totalmente nos assuntos societários do seu tempo. 
Para ele, tais assuntos eram bastante eficazes no campo político e económico. Daí o seu interesse 
pela educação (basicamente fundou o Collége Saint Jean [Colégio São João]) e pela defesa dos 
trabalhadores durante a revolução industrial e as primeiras movimentações do capitalismo! Dehon 
já tinha ficado com uma ideia incipiente dos diferentes movimentos do seu tempo. Foi com tais 
movimentos que ele interagiu, na esperança de mudar a sua direção. 

Se as espiritualidades tendem a fixar-se em indivíduos e na história das suas almas. A 
espiritualidade é, então, uma tendência para o espírito interior na sua relação com Deus. Não é fácil 
relacionar estes movimentos interiores – a nossa vocação espiritual – com as minhas relações com 
os outros. No último encontro, vimos como, para Jesus, a perfeição do Pai do Céu era quase 
exclusivamente traduzida no modo como estamos com os outros: como é que os respeito, não 
minto, não lhes chamo nomes que não lhes correspondem, etc. A maior parte destas afirmações de 
Jesus situam-se a nível pessoal, não nos dão uma indicação em vista do envolvimento em 
movimentos políticos, sociais e económicos. 

E contudo, enquanto cristãos e seguidores do Padre Dehon, não podemos deixar à parte da nossa 
vida espiritual tudo o que acontece a nível político, social e económico. Como posso ser espiritual, 
trabalhando na economia ou sendo um político? Foi o que o Padre Dehon começou a conjeturar na 
década de 1890. Sentiu que apenas poderia ser espiritual, se também procurasse encontrar justiça 
para o operário (o trabalho infantil ainda era um dos pilares da indústria no tempo de Dehon!). 
Havia muitas coisas com que se preocupar no final do séc. XIX: máquinas novas começaram a 
determinar a velocidade com que se trabalhava; as oito horas de trabalho não existiam ainda; já não 
se respeitava o domingo como dia de descanso; havia pouca proteção contra a perda de um membro 
do corpo ou da própria vida; havia muitos acidentes nas fábricas, atingindo especialmente os 
jovens; a segurança não era propriamente uma preocupação para os proprietários; o trabalho nas 
fábricas era letal para a alma; o espírito humano não podia respirar no meio de máquinas e da nova 
sede de riqueza.

Isto não significa que Dehon não desse importância ao estar na paróquia, ensinar o catecismo, levar 
a comunhão aos doentes, preparar os jovens para a primeira comunhão, fazer funerais; no entanto, 
ele não achava que fosse esse o seu trabalho. Ele fundou uma congregação para sair da sacristia e 
para tomar parte nas movimentações onde se encontrava a vida real do seu tempo. E no seu tempo, 
essa vida real era a canseira de encontrar comida, casa, educação e saúde. A maior parte das pessoas 
em Saint-Quentin viram a sua vida totalmente dominada pela revolução industrial, pelo trabalho e 
pela luta para enfrentar as despesas com salários baixos. Então, era aí que o Padre Dehon queria 
estar: com os trabalhadores e na sua luta pela sobrevivência. Para ele, isso passava por tentar 
influenciar os proprietários das fábricas para que cuidassem melhor dos seus operários. Mas cedo se 
deu conta de que muitos destes proprietários já se tinham deixado levar pelo espírito do capitalismo. 
Ao longo da maior parte dos seus anos de atividade, o Padre Dehon procurou compreender o que 
estava a acontecer à sua volta, bem como encontrar soluções para isso. O que, para ele, significava 
procurar ver como é que o reino do Coração de Cristo podia reinar na sociedade à sua volta.

Dehon acusou a Revolução Francesa de ter libertado forças que estavam a minar o bem-estar 
espiritual do povo. Ele via os movimentos do seu tempo como os mais culpados por o povo estar a 
ser escravizado pelas máquinas. Ele era duramente crítico deles – por vezes demasiadamente duro. 
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Mas o que ele pretendia era que o povo reconhecesse a misericórdia do Coração de Cristo que sofria 
toda esta indignidade causada ao povo.

Quando finalmente parecia que o Papa Leão XIII tinha compreendido a crise daquele tempo, e 
escreveu a primeira encíclica social, Rerum Novarum (1891), o Padre Dehon ficou contente. 
Finalmente aí estava uma Igreja que ia para além a sacristia, que ia ao encontro dos verdadeiros 
temas que preocupavam as pessoas: os direitos e os deveres do capital e do trabalho. A Rerum 
Novarum é um documento de referência que não tratava com rodeios as terríveis condições de vida 
dos pobres das cidades do séc. XIX. O Papa Leão XIII era bem firme na sua avaliação: “Não é justo 
nem humano exigir do homem tanto trabalho a ponto de fazer pelo excesso da fadiga embrutecer o 
espírito e enfraquecer o corpo”. Entre os remédios para o capitalismo desenfreado Leão XIII 
defendia a formação de sindicatos e a introdução da negociação coletiva, a condenação do trabalho 
infantil, um salário digno para viver. O papa recomendou ao Padre Dehon que pregasse as suas 
encíclicas.

3. Que significa para o Padre Dehon uma espiritualidade para as sociedades?

a. Da parte do Padre Dehon: a sua noção de “puro amor”
Qual era a força espiritual subjacente que movia o Padre Dehon para uma espiritualidade social? 
Não é que o Padre Dehon tenha deixado radicalmente a sua posição anterior. Para ele, a devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus tinha sido uma força central de motivação na sua vida. Contudo, em 
1889, ele começou a falar não apenas de devoção ao Sagrado Coração de Jesus, mas de “reino do 
Sagrado Coração de Jesus”. Outras pessoas em França tinham começado a usar a mesma 
linguagem, mas com Dehon tornou-se uma insistência. Quando, em 1889, começou a escrever 
acerca deste tema, perguntava-se: “Porquê falar do reino do Sagrado Coração de Jesus? Porquê este 
nome novo? Porquê esta doutrina mística?” (“Les opportunités du régne du Sacré Cœur”, in RCJ, 
Fevereiro de 1889, p. 53; ART-REV 8031001/1). E um ano mais tarde virá a responder: “Este reino 
do Sagrado Coração de Jesus não é mais que o próprio reino de Jesus Cristo, mas com a nota 
dominante do amor” (“Notre but & notre programme”, in RCJ, Janeiro de 1890, pp. 2-3). Trata-se 
de uma importante intuição. Para Dehon o reino do Sagrado Coração de Jesus é a presença de Cristo 
como caridade, no nosso mundo e no mundo dos trabalhadores.
Em 1889 o interesse e o envolvimento de Dehon no âmbito político e social tornou-se muito mais 
visível. Na sua revista Le régne du Sacré Coeur dans les âmes et les sociétés ele foi desenvolvendo 
gradualmente um modo de combinar a mensagem de Paray-le-Monial – o reino de Cristo nas almas 
– com o reino de Cristo nas sociedades. Ele despertou para esta compreensão mais social através de 
uma dimensão social e política inerente à mensagem original de Paray-le-Monial. Em 1690, pouco 
antes da sua morte, Margarida Maria escreveu uma carta a Luís XIV para consagrar o reino de 
França ao Sagrado Coração de Jesus e para colocar o emblema do mesmo Sagrado Coração nas 
armas e nos estandartes do exército francês. Trata-se do primeiro indício de politização da devoção 
ao Coração de Jesus. Neste caso, Dehon não é um inovador, no sentido de ter sido o primeiro, mas 
foi certamente uma voz importante durante este tempo de um movimento espiritual dinâmico em 
França, que recusava aceitar que a vida católica ficasse isolada do compromisso social e 
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económico.7 Na revista Le régne gradualmente vai ficando clara a forma como ele via esta 
espiritualidade social.

À primeira vista, a tonalidade e o conteúdo da devoção parece não ter mudado. O conteúdo 
continuava a girar em torno das disposições e ações interiores da devoção8. Entre 1889 e 1893 isto 
começa a mudar. 

Ele começou a ver uma estreita relação entre a devoção interior ao Sagrado Coração, tal como a 
tinha praticado, e o seu impacto social. Era algo de novo para ele, mas também para os outros.

A mudança maior teve lugar em 1893. Albert Bourgeois, ex-Superior Geral da Congregação, 
apelida o ano de 1893 como “année charniére” 9, ano charneira. É o momento em que Dehon está 
no auge da sua atividade e pensamento social. 

Durante este tempo, Dehon começou a ver os atos de reparação, as orações, os atos de imolação e 
de oblação, da devoção ao Coração de Jesus, não apenas como atos privados, mas como o modo de 
superar ou curar os males da revolução, a terrível situação dos trabalhadores na nova época 
industrial. Por outras palavras, em 1893, ele começou a ver os atos privados de devoção como um 
modo de levar a cabo uma mudança e uma transformação social. Nas notas para o retiro que fez em 
1893 – uma experiência bastante intensa dos Exercícios de Santo Inácio – ficava claro que o que ele 
procurava inserir na vida social de França era aquilo a que, nos Exercícios de Santo Inácio, se 
chama o “puro amor”10.

O puro amor é um amor que se dá sem qualquer expectativa de resposta. É uma pura oferta. É, antes 
de mais, oferta de Deus para nós. Dehon escreveu muito acerca deste amor nas Couronnes d’amour, 
publicadas em 1905. O papel do puro amor em Dehon era um assunto recorrente durante estes anos 
importantes, na medida em que era o propulsor principal da sua visão. O Coração de Jesus era para 
Dehon a imagem fundamental da sua visão. Recordando uma linha de Santo Agostinho, Dehon 
afirma: “Cristo veio sobretudo para que o homem compreenda quanto é amado por Deus” (CAM 
1/50). De repente, Dehon começou a ver que este infinito amor de Deus pelos homens, simbolizado 
no Coração de Jesus, precisava de entrar em todas as relações sociais, económicas e políticas dos 
homens. Ele tem a convicção de que esta inserção do amor de Deus no Sagrado Coração de Jesus 
irá transformar as relações sociais.

O puro amor, enquanto imagem do amor de Deus, mas simbolizado no Coração de Jesus, era um 
amor que não pedia qualquer resposta. De modo interessante, este puro amor não tinha tradução na 
ação social; de facto, para Dehon, continuou a ser uma força interior. Como escreve Andrea 
Tessarolo: “Para o Padre Dehon, o reino do Coração de Jesus é a presença de Cristo como caridade 
(Jesus/Caritas)”11. É por isso que ele considerava que o seu trabalho social era fundamentalmente 
operativo a nível moral e social, e não a nível político. Ele convocou uma “liga de oração”, para 

7 D. Menozzi, Sacro Cuore: Un culto tra devozione interior e restaurazione cristiana della società (Roma: Viella, 
2001) aponta Dehon como um exemplo clássico desta viragem social. Esta mudança é um indício da vitalidade do 
catolicismo, apesar da sua intransigência, não apenas em France, mas também na Bélgica, na Áustria e na Itália.
8 A. Bourgeois, “Le père Dehon et ‘le règne du Coeur de Jésus’. 1893–1903” (STD 25.2) (1994), p. 40.
9 A. Bourgeois aponta os anos de 1889-1892 como “uma espécie de abertura progressiva à dimensão social e política, 
que implicava a necessidade de todo o envolvimento do ‘reino’”. “Le père Dehon”, p. 40.
10 As notas do retiro podem encontram-se espalhadas pelas páginas da revista Le règne (RSC), entre 1898 e 1901, e na 
Vida de Amor (cf. VAM em www.dehondocs.it). 
11 A. Tessarolo, “Le règne social du Cœur de Jésus dans les écrits de Léon Dehon”, in Y. Ledure, (ed.), Rerum Novarum 
en France. (Paris : Éditions Universitaires, 1991), p. 124.
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oração pública e privada que, conforme ele dizia, era “a solução para a crise que estamos 
atravessar”12.

O que o Padre Dehon entende por puro amor não é, antes de mais, uma ação da nossa parte, mas é a 
ação de Deus, o amor de Deus. Esta espiritualidade não é, antes de mais, uma espiritualidade de 
justiça, de envolvimento ativo na realidade social – mesmo se isso não fica de fora. É antes de mais 
deixar que a nossa fé no amor de Deus por cada um de nós entre em todas as nossas atividades, em 
todos os nossos empenhos. No final da primeira parte das Couronnes d’amour, Dehon fala de 
confiança. Trata-se de uma confiança no amor que Deus tem por mim. É com esta confiança que 
devemos entrar no dia a dia das nossas vidas, no nosso trabalho, nas nossas famílias, em todas as 
nossas relações (cf. CAM 1/50). Aí, Dehon conta-nos do pai que pede a Jesus para o ajudar a ele e 
ao seu filho. Jesus diz-lhe: “Acreditas? Confias? Tudo é possível para os que acreditam” (CAM 
1/266).

b. Da parte da Igreja, hoje
O nosso próprio tempo, um século e meio depois, tem vindo a experimentar um conflito cada vez 
maior entre a fé a cultura moderna. Muita coisa aconteceu de 1870 para cá. O mundo sofreu com as 
maiores ideologias que dominaram o pensamento das pessoas nos séculos XIX e XX: capitalismo, 
comunismo, fascismo, neoliberalismo: todos os tipos de “-ismos” que envenenaram o pensamento e 
as ações das pessoas. Não seria difícil e seria mesmo compreensível se a nossa visão do estado do 
mundo fosse totalmente negativa.

E mesmo assim, apenas 14 anos depois da mais devastadora guerra mundial, exatamente quando a 
Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos estava no seu auge, num tempo dominado 
pelas armas nucleares que, pela primeira vez na história humana, poderiam destruir a terra, o Papa 
João XXIII, convocou um concílio (1959). Deveria ser um concílio não para condenar, mas para 
abrir a Igreja aos tempos modernos. João XXIII também procurou abrir as portas da sacristia e 
deixar o mundo entrar. O Papa João XXIII viu um mundo que muitos outros não viram. Na verdade, 
ele via com bons olhos aquilo que viria a significar para a Igreja viver no mundo moderno. E assim, 
ele deu corpo a um novo modo: não de condenação do mundo, mas de ser testemunhas acolhedoras 
no mundo. Então, como é que o Vaticano II levou a cabo aquela que era também a mais profunda 
intuição do Padre Dehon? Aqui ficam alguns exemplos:

I. A maior parte dos concílios ecuménicos na história da Igreja tinham sido convocados para 
superar alguma ameaça à sua unidade. Estes concílios exprimiram-se, anexando um 
determinado número de cânones às atas dos Concílios. A maior parte destes cânones era 
negativa: condenavam certas ações ou doutrinas como contrárias à fé. Apesar da crise em que a 
Igreja terá percebido que ela mesma vivia, o Vaticano II não conhece quaisquer cânones. Não 
há linguagem de condenação. A sua linguagem é a linguagem do Evangelho: uma linguagem de 
abertura e de esperança – alguém a apelidou de “retórica das congratulações”13.

II. Uma Igreja que está aberta ao mundo: “As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias 
dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as 
alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo” (Gaudium et spes, 
1). Haverá algum modo melhor para dizer que a Igreja está aberta à humanidade! Aqui, o 

12 A. Bourgeois, “Le père Dehon”, p. 41.
13 John O’Malley, “Developments, Reforms, and Two Great Reformations”, in O. Rush, Still Interpreting Vatican II. 
Some Hermeneutical Principles (New York: Paulist Press, 2004), p. 104, n. 7.
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Concílio fala da vocação dos cristãos para atuar nas realidades económicas e políticas das 
nações, bem como nas instituições e organizações internacionais.

III. Uma Igreja que está aberta a outros cristãos: “Este sagrado Concílio exorta todos os fiéis a que, 
reconhecendo os sinais dos tempos, solicitamente participem do trabalho ecuménico” (Unitatis 
Redintegratio, 4). Aqui exorta-se os católicos a fazer parte do movimento dos cristãos em vista 
de falar ao mundo a uma só voz. Pede-se aos católicos que não fiquem satisfeitos enquanto os 
cristãos não forem um: olhar para além do catolicismo de hoje em direção a uma Igreja 
unificada em Cristo.

IV. Uma Igreja que está aberta a outras religiões: “A Igreja católica nada rejeita do que nessas 
religiões existe de verdadeiro e santo. Olha com sincero respeito esses modos de agir e viver, 
esses preceitos e doutrinas que, embora se afastem em muitos pontos daqueles que ela própria 
segue e propõe, todavia, refletem não raramente um raio da verdade que ilumina todos os 
homens” (Nostra Aetate, 2). Aqui a Igreja vai de encontro sobretudo aos judeus, mas também 
aos Muçulmanos, Hindus, Budistas e a outras religiões. Ela deseja que, em tudo, procuremos o 
que é verdadeiro e santo!

V. Uma Igreja que está aberta, antes de mais, a ser o “povo de Deus”: “A Igreja, em Cristo, é como 
que o sacramento, ou sinal, e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o 
género humano” (Lumen Gentium, 1). “O Povo de Deus encontra-se entre todos os povos da 
terra, já que de todos recebe os cidadãos, que o são dum reino não terrestre mas celeste” (Lumen 
Gentium, 13). Esta imagem da Igreja não uma imagem é de poder, mas ela é como um sinal do 
desejo de Deus de formar um povo de acordo com a imagem de Deus.

VI. Uma Igreja que está aberta à revelação de Deus: “O Sagrado Concílio entende propor a genuína 
doutrina sobre a Revelação divina e a sua transmissão, para que o mundo inteiro, ouvindo, 
acredite na mensagem da salvação, acreditando espere, e esperando ame” (Dei Verbum, 1). É 
uma Igreja que começa a escutar, não a si mesma, mas a palavra que ela sustenta que é a Palavra 
de Deus. Como Igreja, ela pretende estar sempre aberta ao que, de acordo com o seu 
discernimento, é a vontade de Deus.

Desta introdução a uma grande parte dos debates do Concílio, fica claro que os nossos olhos e os 
nossos ouvidos precisam de estar abertos também à grande imagem do mundo. A nossa 
espiritualidade é uma espiritualidade que, no seu coração, tem lugar para todos – apesar dos lados 
sombrios. É também nesta direção que o Padre Dehon quer guiar a nossa espiritualidade de leigos 
dehonianos.

C. Testemunho
O Padre Dehon interessou-se pela situação da sociedade à sua volta desde o início do seu 
apostolado em Saint-Quentin. Apenas seis semanas após a sua chegada a Saint-Quentin, em 1871, o 
Padre Dehon pregou o seu famoso Sermão de Natal no altar-mor da basílica. Como um dos 
clássicos profetas bíblicos, Leão Dehon censurou vigorosamente a insipidez da fé no seu tempo. 
Aqui está o que ele tem a dizer dos industriais do seu tempo:

“Consideremos a concupiscência dos olhos, ou seja o ganancioso e apaixonado apego aos 
bens materiais. Ah! É ela a rainha da nossa sociedade. Ela atinge o seu auge na Bolsa, onde 
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a fortuna do outro está à mercê de um ataque à traição, de uma emboscada, travestido de um 
jogo, outrora proibido, mas agora louvado [o Padre Dehonrefere-se concretamente à prática 
da usura]. Ela reina na indústria, em que os capitalistas sem religião exploram o operário e 
destroem o seu corpo, a sua alma e a sua eternidade através do trabalho obrigatório do 
domingo. ... Ela reina no operário que, não podendo chegar a possuir um capital por meio de 
uma sábia economia e de uma vida bem regrada, com fervor espera consegui-lo por meio da 
revolução social e da expropriação” (NHV 9/107).

O Padre Dehon demonstrava a profunda paixão da sua alma pelos trabalhadores. Como o texto 
demonstra, já no seu primeiro ano de padre, em 1871, ele estava atento não apenas à vida cristã de 
simples indivíduos, mas também contextos mais amplos em que as pessoas do seu tempo tinham de 
viver. Mas ele podia ser igualmente cândido acerca da Igreja e das suas faltas. Em 1900, o Padre 
Dehon participou num congresso em Bourges com padres que se interessavam por assuntos sociais. 
Desta vez, em vez de lançar um olhar acusador para a sociedade, Dehon pediu que a própria Igreja 
se deixasse questionar pela sociedade. Há que recordar o momento em que ele diz isto. Em 1900, 
estavam a juntar-se as nuvens políticas que levaram à expulsão dos religiosos de França, em 1905, e 
à separação definitiva entre Igreja e Estado, as chamadas leis da laicidade (1905), quando o 
Governo Francês acabou com a possibilidade de os religiosos e as religiosas trabalharem em escolas 
e hospitais14. Dehon “demonstrava uma resistência física surpreendente, muita imaginação e humor, 
um verdadeiro sentido de iniciativa… e um interesse constante por aquilo que ia descobrindo”15.

D. Debate e partilha 
 Comecem por um debate genérico acerca da espiritualidade, que inclui toda a vossa vida, todos 

os vossos compromissos sociais, todos os vossos trabalhos. De que modo o meu trabalho é 
espiritual? Que procuro realizar com o meu trabalho? 

 Tendo em conta o número dos participantes, dividam pelos participantes os tópicos do Concílio 
Vaticano II, sobre os quais se falou na alínea b. Cada participante (ou cada pequeno grupo de 
participantes) escolhe um dos tópicos dos documentos do Vaticano II e prepara uma 
apresentação sobre o significado que assumem para eles. Depois de debater estes temas em 
pequenos grupos, apresentam-se as conclusões em plenário a todo o grupo.

Ulteriores aplicações práticas
 Façam um inventário dos trabalhos e/ou atividades dos membros do vosso grupo. Verificar de 

que modo os vossos trabalhos atuais podem também fazer parte de um envolvimento mais 
alargado a nível social. Que possibilidades estão ainda por explorar? Que possibilidades já estão 
em marcha?

 Em que tipo de voluntariado já estais envolvidos na vossa comunidade local (paróquia, cidade, 
região)? O que fazeis traz-vos satisfação? Ou será necessário orientar as vossas energias para 
outros campos de ação?

 Como é que o vosso envolvimento social vos ajuda espiritualmente? Como é que entra na vossa 
vida de oração? Ajuda-vos a crescer no vosso amor?

14 Yves Ledure, Le code du royaume, (Clairefontaine: Heimat und Mission Verlag, 2012), p. 101.
15 Cf. André Perroux, «Quelques réflexions sur sa personnalité» Manuscript : letter to John van den Hengel, p.12
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 Debatam entre os membros do grupo se, como grupo, gostariam de abraçar alguma ação (sopa 
dos pobres, voluntariado num hospital local, visita aos doentes do bairro, ou qualquer ação 
cívica e política, etc.)

E. Momento de oração

Cântico de louvor a Deus pela criação e pela salvação

Introdução
Durante um exame particular (ou seja, um exame de consciência na hora do meio dia), num 
congresso de padres em Lyon, em 1893, o Padre Dehon pediu aos padres para refletir sobre esta 
questão: “Será que amamos suficientemente a sociedade contemporânea, para não a olharmos com 
uma atitude de mau humor?” (“Le prêtre home de zèle et de prudence”, OSC IV, p. 577). Hoje esta 
questão é posta também a nós. Amamos este mundo suficientemente, tal como Deus amou este 
mundo?

Palavra de Deus (Salmo 105)
1 Louvai o Senhor, aclamai o seu nome, 

anunciai entre os povos as suas obras.
2 Cantai-lhe hinos e salmos, 

proclamai as suas maravilhas.
3 Orgulhai-vos do seu nome santo; 

alegre-se o coração dos que procuram o Senhor.
4 Recorrei ao Senhor e ao seu poder 

e buscai sempre a sua face.
5 Recordai as maravilhas que Ele fez, 

os seus prodígios e as sentenças da sua boca,
6 vós, descendentes de Abraão, seu servo, 

filhos de Jacob, seu escolhido.

7 Ele é o Senhor, nosso Deus, 
e governa sobre a terra!

8 Ele recordará sempre a sua aliança, 
a promessa que jurou manter por mil gerações,

9 o pacto que fez com Abraão 
e aquele juramento que fez a Isaac. 

10 Confirmou-o como um preceito para Jacob, 
como aliança eterna para Israel,

11 quando disse: “Dar-te-ei a terra de Canaã, 
como a parte que vos cabe em herança.”

12 Quando ainda eram muito poucos 
e estrangeiros, na terra de Canaã,

13 quando emigravam de nação em nação 
e passavam de um reino para outro,

14 Ele não permitiu que alguém os oprimisse
e castigou reis por causa deles: 

15 ”Não toqueis nos meus ungidos, 
não maltrateis os meus profetas.”
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16 Fez, depois, cair a fome sobre a terra 
e privou-os do pão, que dá o sustento.

17 Enviou diante deles um homem, 
José, que foi vendido como escravo.

18 Apertaram-lhe os pés com grilhões
e puseram-lhe uma argola de ferro ao pescoço,

19 até que se cumpriu a profecia,
e a palavra do Senhor lhe deu razão.

20 Então o rei deu ordens para que o soltassem, 
o soberano dos povos pô-lo em liberdade.

21 Nomeou-o mordomo da sua casa
e administrador de todos os seus bens,

22 com poderes para instruir os seus príncipes 
e para ensinar a sabedoria aos anciãos.

23 Foi então que Israel entrou no Egito 
e Jacob foi viver no país de Cam.

24 Deus multiplicou grandemente o seu povo 
e tornou-o mais forte que os seus inimigos.

25 Mudou-lhes o coração e eles odiaram o povo de Deus
e trataram com perfídia os seus servos.

26 Deus enviou então o seu servo Moisés 
e Aarão, seu escolhido,

27 que realizaram maravilhas no meio deles 
e milagres no país de Cam.

28 Mandou as trevas e tudo escureceu, 
mas eles não fizeram caso das suas palavras.

29 Converteu em sangue as águas dos rios 
e matou todos os peixes.

30 Encheu-lhes a terra de rãs, 
mesmo no interior dos palácios do rei.

31 Deus ordenou e apareceram nuvens de insectos 
e mosquitos por todo o território.

32 Em vez de chuva, enviou-lhes granizo 
e chamas de fogo sobre todo o país.

33 Destruiu as suas vinhas e figueiras, 
destroçou as árvores dos campos.

34 Deus ordenou e apareceram os gafanhotos, 
com larvas em número incontável,

35 que devoraram toda a verdura dos campos 
e comeram os frutos das suas terras.

36 Feriu de morte os primogénitos do país, 
as primícias da sua juventude.

37 Fê-los sair com prata e ouro, 
e não houve um único doente nas suas tribos.

38 Alegrou-se o Egito com a sua saída, 
pois andavam aterrados com eles.

39 Deus estendeu uma nuvem para os proteger 
e com um fogo iluminava-os de noite.



- 32 -

40 A seu pedido, deu-lhes codornizes 
e saciou-os com o pão do céu.

41 Fendeu o rochedo e brotou água,
que pelos areais correu como um rio.

42 Deus lembrou-se da sua palavra sagrada, 
que tinha dado a Abraão, seu servo,

43 e fez sair o seu povo com alegria
e os seus eleitos com gritos de júbilo.

44 Deu-lhes as terras dos pagãos 
e eles herdaram as riquezas desses povos,

45 na condição de guardarem os seus preceitos 
e observarem as suas leis.
Aleluia!

 A fé de Abraão
Há muitas histórias da fidelidade de Deus às pessoas, especialmente da sua fidelidade a Israel. 
Trata-se de histórias que mostram que Deus, com todo o seu poder, está com as pessoas, com uma 
pessoa. Quando o P. Heiner Wilmer se dirigiu a toda a Congregação dos Sacerdotes do Coração de 
Jesus, em 2015, para apresentar o programa do Governo geral, escreveu acerca de Abraão e de 
como Deus interagiu com ele. Escrevia assim: 
“Deixa a tua terra, se puderes”. Não, não foi assim que Deus se dirigiu a Abraão. Deus não lhe disse 
“se puderes”. Pelo contrário, Deus foi claro, direto, sem qualquer mal-entendido: “Deixa a tua terra, 
a tua família e a casa do teu pai, e vai para a terra que Eu te indicar” (Gn 12,1). Sem demora, sem 
hesitação. Partia de acordo com o projeto de Deus e não conforme os seus desejos. Uma nova vida, 
uma nova felicidade, uma existência sob a bênção, e em plenitude: para ele e para os outros. Abraão 
é o crente que se deixa formar por Deus, que tem a coragem de se pôr em movimento, e que se 
tornará ele mesmo uma bênção para os homens e mulheres (Gn 12,2), que são inumeráveis como as 
estrelas do céu e as areias do mar (Gn 15,5).
Abraão é contemplativo como um monge, crente, corajoso e audaz, mas também apanhado por um 
medo por vezes quase depressivo. E, depois, cheio de humor como um palhaço (clown), 
misericordioso, dinâmico e enérgico, é capaz de dar uma mão com ar decidido; mas também é 
incrédulo, egoísta, titubeante e relutante. E, no fim, temerário como um pirata, mostra-se pronto a 
fazer opções, e generoso, sem segundas intenções, ao dar a vida. Em Abraão encontramos a figura 
exemplar que nos deve acompanhar.”

Oração: Pacto de Amor, do Padre Dehon (1883)
Ofereço-me completamente a Nosso Senhor 
para em tudo o servir e em tudo fazer a sua vontade.
Estou disponível para fazer e para suportar tudo o que ele entender, 
sempre com o auxílio da sua graça.
Tenho a minha regra, o meu diretor, e o testemunho quotidiano da Providência,
que sempre me dizem o que devo fazer.
Renuncio à minha própria vontade e à minha liberdade.
Peço ao Senhor que aceite este sacrifício, esta oferta que lhe faço,
e que nunca me permita que dele a retire.
Suplico à Santíssima Virgem, ao meu Anjo da Guarda e aos meus santos padroeiros,
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que me ajudem a realizar este pacto todos os dias da minha vida. Amen.7

Momento de oração partilhada
Deem aos participantes um tempo, para que possam exprimir, por palavras suas, o que lhes vai no 
coração. Exortem-nos a abrir-se ao mundo e às suas preocupações com o meio-ambiente, com a 
paz, com a fé. Deem também um tempo para partilha acerca deste tema, mas sempre em contexto de 
oração.

Cântico final
[ www.andiesisle.com/anirishblessing.html ]
Rezem uma bênção irlandesa – Ver o vídeo e escutar a bênção

Sugestões de leitura
 Albert Bourgeois, Le Père Dehon et “Le Régne du Coeur de Jésus” 1893 – 1903 (STD 25.1+2) 

(Rome : Centre Général d’Études, 1994).
 John van den Hengel, “Crisis in Modernity: Léon Dehon and the Social Reign of the Sacred 

Heart”, SZfRuMW 2016.

7 Do Pacto de Amor, de Leão Dehon (1883). Cf. A. Perroux, Leo Dehon: A Passion For Christ, A Passion For the 
World. Translated by Paul J. McGuire. (Hales Corners and Toronto: Priests of the Sacred Heart, 2000), p. 113.





Encontro XXXIII
O PADRE DEHON E A MISERICÓRDIA

Objetivos do encontro
 Entender a misericórdia de Deus à luz do Padre Dehon
 Explorar a misericórdia de Deus no contexto da vida Cristã
 Apropriar-se da misericórdia de Deus na vida pessoal

Estrutura do encontro
Numa entrevista em Março de 2016 o bispo emérito de Roma, Bento XVI, afirmou “O conceito da 
misericórdia divina torna-se cada vez mais central e dominante: é um sinal dos tempos”. O Papa 
Francisco usou a palavra Misericórdia para simbolizar o seu ministério. Isto tem trazido uma 
crescente reflexão sobre o significado de misericórdia. Também entre os Dehonianos. A 
congregação começou a olhar para o uso da palavra Misericórdia nos escritos do Padre Dehon. Na 
altura, foi uma surpresa descobrir que já para o Padre Dehon “misericórdia” era realmente um 
conceito central.

Por esta razão, vamos estudar neste encontro o modo como o Padre Dehon fala da misericórdia. Daí 
seguimos para procurar entrar mais profundamente no conceito de misericórdia de forma a entender 
quão central é esta noção para a vida cristã e para a nossa vida enquanto seguidores do carisma do 
Padre Dehon.

Desenvolvimento do encontro

A. Acolhimento
Depois de um acolhimento caloroso dos participantes e de trocas de informação, os membros são 
convidados a explorar a noção de Misericórdia. Onde encontraram a palavra misericórdia nas suas 
vidas? O que entendem pela palavra misericórdia? Algumas sentiram pessoalmente a experiência de 
misericórdia (Misericórdia de Deus, misericórdia de outro ser humano)? Que é a misericórdia, para 
eles?

Palavra da Bíblia (Salmo 103)
Bendiz ó minha alma o Senhor;
com todo o meu ser louvarei o Deus santo.
Bendiz ó minha alma o Senhor,
sem esquecer nenhum dos seus benefícios.
É ele quem perdoa todas as minhas culpas
e cura todas as minhas enfermidades;
é ele quem me resgata do túmulo
e me enche de amor e ternura;
é ele quem cumula de bens a minha vida
e me dá a agilidade duma águia”.
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Palavra do Padre Dehon
“Na sua bondade, Deus não se abstém de castigar o pecador que o ofende; ainda por cima, cumula-o 
de toda a espécie de bens. Conserva-lhe a vida, deixa todas as criaturas ao seu serviço. Ele faz com 
que o Sol se levante sobre os justos e os pecadores e faz cair a chuva fecunda sobre os campos (cf. 
Mt 5,45). Parece que Deus partilha os seus favores di igual modo entre os que o amam e os que o 
ofendem” (RSC 77).

B. Reflexão sobre o tema

1. A Misericórdia nos escritos do Padre Dehon
“Miséricorde” (a palavra francesa para misericórdia) é uma palavra usada com frequência nos 
escritos de Leão Dehon. O novo instrumento de pesquisa nos escritos do Padre Dehon no Centro de 
Estudos de Roma, Dehondocs, mostra que nos escritos até agora publicados, o Fundador usa a 
palavra “miséricorde” (misericórdia, em francês) 1048 vezes (mais 95 vezes em Latim, 
misericordia, 203 vezes miséricordieux – misericordioso[s]) O principal texto no qual Dehon fala da 
misericórdia são as suas meditações nos livros Couronnes d’Amour, Rétraite du Sacré-Coeur, Mois 
du Sacré-Coeur, Directoire spirituel, e Études sur le Sacré-Cœur de Jésus (Coroas de Amor, Retiro 
do Sagrado Coração, Mês do Sagrado Coração, Diretório Espiritual e estudos sobre os Sagrado 
Coração de Jesus). Em cada um dos escritos, ele tem longas secções ou meditações sobre a 
misericórdia. É óbvio que para o Padre Dehon a misericórdia era uma palavra central. Na verdade, 
ele usa-a mais vezes que a palavra “reparação”.

O Padre Dehon usa a palavra misericórdia em muitos contextos. Por exemplo, reza frequentemente 
a pedir misericórdia para a França, porque estava profundamente preocupado com a orientação 
política e económica que seu país tinha tomado. Misericórdia é também uma palavra que 
encontramos relacionada frequentemente com o nome de Deus. Ele chama Deus como “o Deus de 
Misericórdia”. E o Coração de Jesus como abismo ou símbolo de misericórdia. Também chama a 
Virgem Maria Mãe de misericórdia. Apesar do uso destas expressões ser comum no seu tempo, não 
nos dizem muito sobre o significado que o Padre Dehon atribuía à palavra. Contudo, há três usos 
que mostram o que parecia importante ao Padre Dehon na misericórdia. É o que vamos investigar 
neste encontro.

1. O primeiro e mais comum uso da palavra misericórdia verifica-se quando escreve sobre o 
perdão do pecado. Para Dehon, a misericórdia é o que destrói o pecado, o que supera o 
pecado. Entende-se, aqui, que o poder da misericórdia de Deus muda a condição do pecador: 
de estar “perdido”, “condenado” ou “excluído”, muda-o para a condição de salvo. Por outras 
palavras, a misericórdia muda a pessoa: da situação de pecado para a situação de “graça”. A 
primeira nota sobre a misericórdia é que ela muda a situação da pessoa.

2. O segundo uso importante da palavra misericórdia ocorre na reflexão do Padre Dehon sobre 
as ações de Deus. Deus para Dehon é principalmente um Deus de misericórdia. Dehon diz 
que a misericórdia é “atributo divino mais glorificado na Sagrada Escritura” (RSC 72). Neste 
contexto, a misericórdia em Dehon é frequentemente acompanhada por palavras que falam de 
“excesso”. “A misericórdia é “inexaurível”, “inexplicável”, “infinita”. Por outras palavras, a 
misericórdia conhece o excesso e a superabundância em Deus. É desta forma que a 
misericórdia de Deus está conectada com a humildade/humilhação de Deus, a autoaniquilação 
de Deus, o sofrimento de Deus. É a face suprema de Deus em quem Dehon confia. A 
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misericórdia é o atributo primordial que dá nova figura aos outros atributos divinos, como a 
justiça de Deus. Pode dizer-se que a justiça de Deus não é uma justiça legal estrita, mas uma 
justiça misericordiosa. A misericórdia é o verdadeiro rosto da justiça de Deus. Como revela 
Deus esse atributo? Leão Dehon diz que Deus revela e escolhe a misericórdia humilhando-se 
a si mesmo, sacrificando-se. Deus está ansioso por mostrar misericórdia e fá-lo pela 
abnegação de si mesmo, isto é, aniquilando-se a si mesmo, humilhando-se. Para Dehon o 
momento desta kenosis de Deus é a Encarnação de que o Coração de Jesus é o símbolo (MSC 
385; ESC 1/424). Como diz o Padre Dehon, no seu Retiro do Sagrado Coração: “Pela 
abnegação, Deus escolhe sofrer para mostrar misericórdia” (cf. RSC 75). No entanto, Jesus 
continua a ser o centro da revelação da misericórdia de Deus. Na sua vida, no seu encontro 
com as pessoas, particularmente nos seus milagres, Jesus é a manifestação da misericórdia de 
Deus para as pessoas.

3. Um terceiro uso da palavra misericórdia em Leão Dehon toca o efeito que a misericórdia tem 
sobre aqueles que a recebem. A misericórdia abre a capacidade dos seres humanos de serem 
misericordiosos com os outros. Uma das suas mais belas expressões sobre a misericórdia é 
uma expressão que ele coloca na boca de Deus: “Quero ajudar a vossa misericórdia” (RSC 
315). A efusão da misericórdia de Deus permite-nos mostrar misericórdia aos outros – 
“assumir todos os sofrimentos dos nossos irmãos” (CAM 1/250). É o fundamento da nossa 
“compaixão pelas fraquezas dos nossos irmãos” (CAM 1/253).

2. Misericórdia: Um sinal do nosso tempo
Se é verdade que a misericórdia é um conceito importante na espiritualidade de Dehon, como 
podemos viver essa misericórdia no século XXI? Para isso, devemos fazer duas observações 
preliminares sobre como podemos entender a misericórdia, hoje. Podemos então regressar ao Padre 
Dehon e alargar sua noção de misericórdia para nós hoje.

a. O poder da palavra Misericórdia como um sinal do nosso tempo.
O que pretendia dizer o bispo emérito de Roma, Bento XVI, quando disse que a misericórdia é 
um sinal do nosso tempo? Embora a palavra misericórdia tenha entrado com força renovada na 
nossa linguagem por meio da Irmã Faustina e da sua devoção à Divina Misericórdia, como 
acontece na Dives in Misericordia do Papa João Paulo II, foi com o Papa Francisco que, 
podemos afirmá-lo, a palavra ganhou grande força. Ele transformou-a numa palavra de 
atualidade. Linguagem e palavras sempre tiveram um poder particular para moldar as nossas 
vidas. Nós sabemos como os poetas atravessam duros momentos para encontrar a palavra 
correta para um poema. Por exemplo, uma poetisa como Emily Dickenson, num esboço de um 
poema considerou treze adjetivos possíveis para um único substantivo. Por que é que ela fez 
isto? Para o poeta encontrar a palavra certa é algo que precisa de ser bem medido, todas as 
palavras têm consequências. Um poeta começa com uma perspetiva, uma maneira única de ver 
o mundo ou uma certa realidade e esta perspetiva exige que o poeta encontre a palavra que 
traduza adequadamente essa visão. Nenhuma outra palavra o fará. No final, Emily Dickenson 
teve que decidir que apenas uma dessas palavras revelaria o que ela tinha perspetivado. 16

O bispo emérito de Roma, Bento XVI considera a misericórdia como uma palavra para o nosso 
tempo. Ele chamou a misericórdia “sinal do nosso tempo”. Isso significa que a misericórdia é a 
palavra que melhor expressa o que está a acontecer entre Deus e os seres humanos, neste 

16 Helen Vendler in New York Review of Books, March 10 2016, p. 40.
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momento. É a misericórdia uma palavra que pode “refazer-me”, refazer o mundo, refazer a 
Igreja do nosso tempo? A misericórdia revela uma perspetiva autêntica sobre o nosso tempo, 
uma perspetiva que só esta palavra pode enunciar? É isso que precisamos de examinar.

b. A Misericórdia como uma palavra de apelo
Se a misericórdia é uma dessas palavras que é capaz de refazer o mundo e a nós mesmos, hoje, 
então precisamos de pensar que tipo de palavra é misericórdia e sobre que tipo de realidade 
estamos a falar. A misericórdia não é uma palavra que nos dê uma nova informação sobre Deus. 
Não é como se, com esta palavra, aprendêssemos algo que ainda não sabíamos. No entanto, é 
uma palavra que de um modo muito poderoso traz Deus para o centro das nossas preocupações 
diárias. Por outras palavras, o termo misericórdia não nos dá uma informação teórica, mas 
prática. Quando as escrituras hebraicas nos falam da misericórdia de Deus como infinita, 
percebem que não podemos imaginar o que ela significa. Vai totalmente além da nossa 
capacidade. Se Moisés ouviu Deus dizer na sarça-ardente: “Tu não podes ver a minha face e 
viver” (Ex 33,20) e se Deus está além da nossa capacidade humana, como podemos encontrar 
este Deus e continuar a viver? Deus manda Moisés voltar ao Egipto para escutar os “gritos do 
meu povo” (Ex.). Deus queria que Moisés ouvisse, como Ele – Deus – ouve os gritos do povo 
na escravidão, para que, em nome de Deus, o libertasse.

Nós, como Moisés, encontramos o Deus de misericórdia quando, como dizia o filósofo judeu 
Levinas, encontramos seres humanos que, na sua miséria, nos tornam responsáveis pelo outro. 
A misericórdia de Deus é um conceito muito prático. Encontramo-la no rosto e nos olhos dos 
refugiados que fogem da miséria absoluta do seu país, vemos nos olhos do mendigo que estende 
as mãos e nos diz: “uma esmola, por favor”. A misericórdia é uma palavra que nos convoca, 
chama-nos a responder, mas de uma forma que nunca é suficiente. Quando fizemos o suficiente 
para responder aos apelos dos pobres? Isso é o que a misericórdia provoca em nós. Ela convida-
nos a sermos responsáveis pelo outro, como um verdadeiro discípulo de Jesus. É uma palavra de 
mestre que se revela a nós na forma de um mendigo que nos interpela. Nesse sentido também, a 
misericórdia é uma palavra rara. Sentimos o impulso desta misericórdia quando no nosso tempo 
somos pressionados pela crise dos refugiados. Em toda a sua imensidade e tragédia, o que 
sentimos no nosso coração e no nosso espírito é realmente o impulso da misericórdia de Deus. 
Deus está a tornar-nos responsáveis por eles. Essa é a obra da misericórdia de Deus.

Na Carta para a Festa do Sagrado Coração (2016) do Superior Geral, Pe. Heiner Wilmer, afirma 
que a migração é a pedra de toque da misericórdia de Deus neste tempo. Afirma que: 

“Nas nossas paróquias, escolas, universidades, nos institutos de educação e formação, 
nas nossas obras sociais, em todos os domínios onde temos influência na opinião pública, 
devemos fazer da migração o nosso tema. Estamos convencidos de que cada confrade 
pode fazer alguma coisa. Cada comunidade tem a oportunidade de fazer algo criativo... 
Nunca na nossa história, como no início do século XXI, houve tantas pessoas na rua, à 
procura de uma nova vida... O Padre Dehon sintonizou a sua sensibilidade para poder 
sentir o batimento cardíaco de Jesus, a fim de tornar o batimento do coração de Jesus o 
seu próprio batimento e a visão de Jesus fosse a sua... O que a Revolução Industrial 
significou para Padre Dehon no final do século XIX é semelhante ao que a migração 
significa para nós no início do século XXI. Como Dehonianos vemos a migração como o 
maior desafio dos nossos tempos.”
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A misericórdia é uma joia preciosa do nosso tesouro. Devemos conhecê-la como se fossemos 
vizinhos, como o bom samaritano que encontrou alguém ferido na valeta e o ajudou com uma 
abundância que poderíamos chamar de excessiva. Devemos ser conhecidos como pessoas de 
compaixão, pessoas de misericórdia. A partir das experiências da nossa vida, podemos voltar a 
olhar para a infinitude de Abbá-Deus, e perceber como Abbá-Deus único está no dom do Abba 
ao outro - o Filho - através do Espírito Santo. Aqui está um Deus que faz espaço em si para o 
outro, que se deixa auto expressar na palavra importante “kenosis” - para que o outro possa ser. 
É o que a cruz simboliza para o cristianismo: a cruz como a imagem do dom de Deus para o 
outro até a morte. Walter Kasper definiu a misericórdia um tanto desajeitadamente como “o 
lado visível e eficaz de Deus como caridade para o exterior” (p. 136). A misericórdia é a dança 
do amor em Deus para o exterior como um apelo ou uma resposta à miséria humana.

c. Misericórdia e Perdão
O milagre da misericórdia para o Padre Dehon manifesta-se, em primeiro lugar, no perdão dos 
pecados. É ao falar do perdão dos pecados que Dehon usa a palavra misericórdia com mais 
frequência. Dehon tem belas palavras sobre o poder da misericórdia de Deus que é capaz de 
perdoar.

“Na sua bondade, Deus não só não castiga o pecador que o ofende, mas cumula-o de 
toda a espécie de bens. Conserva-lhe a vida, deixa todas as criaturas ao seu serviço. Ele 
faz com que o Sol se levante sobre os justos e os pecadores e faz cair a chuva fecunda 
sobre os campos (cf. Mt 5,45). Parece que Deus partilha de igual modo os seus favores 
entre os que o amam e os que o ofendem” (RSC 77). “A sua misericórdia é um abismo. 
Nem as negações de São Pedro, nem os crimes do ladrão, nem a fraqueza de Madalena a 
acharam insuficiente. Ela manifesta-se em todo o Evangelho. Não era a sua bondade para 
com o pecador um escândalo para os fariseus? Jesus tem duas pessoas preferidas, a 
seguir a Maria e a José: São João e Santa Maria Madalena, para mostrar que, no seu 
Coração, une a ternura para com as almas puras e a compaixão pelos pecadores” (CAM 
1/233; cf. MSC 247).

O Padre Dehon está bem consciente do poder da misericórdia e do excesso de misericórdia em 
relação ao perdão. Ele percebe que o pecado ou a falta paralisam o poder de agir de alguém que 
normalmente é um “ser capaz”. Perco algo da minha capacidade humana de agir. O pecado leva 
ao “sentimento de perda da própria plenitude”.17 O perdão é então o que termina com essa 
incapacidade existencial. O perdão restaura a minha capacidade de agir. É claro que há uma 
profunda desproporção entre o que eu fiz na culpa e o perdão que recebo pelo que fiz. O perdão 
não tem a mesma origem que a culpa. O perdão vem apenas como dom. As Escrituras falam do 
hino da alegria que vem do perdão. O pecador vai para casa dançando de alegria, chama os 
vizinhos e com lágrimas nos olhos e diz: “O que perdi, encontrei-o de novo.” É por isso que 
dizemos que só Deus perdoa. Perdoar não faz parte das nossas capacidades. Por esta razão, há 
uma assimetria vertical entre a falta que deve ser confessada e o perdão que vem a mim como 
um dom libertador.
Ao meditar sobre as várias histórias de pecadores arrependidos nos evangelhos, o filho pródigo, 

17 Paul Ricoeur, Memory, History, Forgetting, p. 460.
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a samaritana, Mateus, o bom ladrão, Dehon está muito consciente dessa assimetria vertical. Ele 
admira-se com a singularidade da misericórdia no acolhimento do pecador. Ele quer que a 
pessoa que medita veja a impaciência do pai “à espera do filho pródigo, a forma como se coloca 
diante dele, o abraça e festeja o seu regresso” (RSC 295). Ele fala de uma “bondade sem 
medida” (RSC 295), como Deus esquece o pecado e enche o pecador de graça (RSC 297). Mas 
o dom do perdão vem de Deus. É um dom de misericórdia tanto quanto é Deus quem olha nos 
olhos o pecador e vê neles o apelo do pecador para ser restaurado na sua capacidade de agir. A 
misericórdia restabelece-me.
Entre a falta e o seu perdão não há lógica. Existe apenas o mistério do perdão, o mistério da 
misericórdia. A misericórdia é um amor pelo outro tão profundo que toma sobre si mesmo o que 
o outro fez contra mim.
No seu hino de amor, Paulo vai até o cerne dessa experiência de amor. O seu poema de amor 
canta como o amor pode romper através de um novo reino. O amor rompe até o próprio lugar 
onde imputamos as coisas a nós mesmos, onde nos criamos ou formamos. O amor dá-lhe uma 
nova orientação. O amor inclui tudo, mesmo o imperdoável, até o inimigo. Como Jesus disse: 
Tu não deves perdoar uma vez. Tu deves perdoar setenta vezes sete (Mt 18,22). Não há limite 
superior; A exigência é infinita, como Deus é infinito. Nenhuma culpa é tão grande, que não 
possa ser perdoada.
O Padre Dehon está profundamente consciente do poder da misericórdia no perdão. A 
misericórdia, a misericórdia de Deus, é poderosa. É poder capaz de nos recriar. Com perdão, 
algo de novo surge na nossa vida. Como escreve no Mois du Sacré-Coeur – Mês do Sagrado 
Coração: “Foi a vossa misericórdia que vos levou a esperar por mim e a conservar-me a vida, 
quando estava em desgraça convosco; ela iluminou-me ao convidar-me a fazer penitência para 
obter o meu perdão; ela trouxe-me o arrependimento dos meus pecados e o desejo de vos amar; 
agora tenho a confiança de que, em resultado da misericórdia, estou em graça convosco” (MSC 
247). Uma bela frase: “Estou em graça convosco”. É por isso que nós chamamos “perdão” ou 
“par-don” em francês. “Perdão”/”Pardon” significa “como um dom” (tal como “for-give” – 
perdoar em inglês). É interessante como a linguagem procura dizer esta realidade: a sua raiz é 
“dar/dom”. Nós não desfazemos, não esquecemos a ofensa. Perdoamos!
Por outras palavras, existe uma força que rompe com o que eu fiz. Não desfaz o que foi feito. 
Mas recusa-se a me identificar com o que eu fiz. Diz-me que sou mais do que fiz. O perdão toca 
em algo mais. A misericórdia é o que aniquila o pecado, vence o pecado. Ela muda a condição 
de pecador, de “perdido”, de “condenado” ou “excluído”, para a de “salvo”, “incluído”. A 
misericórdia muda-me. Faz-me estar “em graça.” “Em graça” significa que eu vivo fora de um 
presente, um presente absolutamente livre. Os cristãos dão-lhe do nome de “ser salvo”. Eu sou o 
destinatário de um presente e esse dom é agora a minha identidade, o que eu sou. Dehon pode 
não ter entendido como a misericórdia realiza isso - nós provavelmente também não. Nem sabia 
o que significaria para a pessoa ser destinatário da misericórdia, embora, tal como nós, tenha 
sentido o perdão de Deus na sua vida.

d. A misericórdia de Deus manifestada em Jesus
Foi dito acima que a maior manifestação da misericórdia de Deus estava na kénosis de Deus, na 
humilhação de Deus na Encarnação e na cruz. Aqui Deus revelou a sua misericórdia. Mas 
Dehon sugere que também podemos ver a misericórdia de Deus nos milagres de Jesus. Ele 
medita muito na palavra do evangelho: “E Jesus teve compaixão ou misericórdia dos doentes e 
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curou a muitos.” Nos evangelhos, ele diz-nos que a misericórdia de Deus atua na cura dos 
doentes, e no cuidado dos pobres, dos excluídos, dos psicologicamente perturbados. Nos 
Evangelhos estas ações de poder são essenciais para a compreensão de Jesus. Estes milagres, diz 
Dehon, são atos de misericórdia de Deus. Em várias das suas meditações, o Fundador conduz-
nos pelas narrativas dos milagres de Jesus. 
Dehon estava certo. Podemos vê-lo no evangelho de Marcos. O Jesus de Marcos não tem um 
plano para seu ministério. O evangelho começa com cinco perícopes. Em cada narrativa, Jesus 
vê-se confrontado com uma situação: com um paralítico, com Levi o cobrador de impostos, com 
os discípulos de João e também com o jejum, tendo de responder pelos seus discípulos que eram 
livres a ponto de colher espigas ao sábado, com o encontro com o homem de mão ressequida, 
em dia de sábado. Em todos os casos, Jesus responde a uma situação humana. Parece que Jesus 
está a aprender o caminho do Reino cada vez que responde a uma situação humana. Ele olha 
estas pessoas no rosto faz o que a misericórdia pode fazer. Cura, perdoa, interpreta a 
misericórdia de Deus. O rosto último de Deus está escrito nos rostos das pessoas que encontrou 
e socorreu. Esse é o caminho do reino.
Há muitas destas narrativas. Jesus atua de modo consistente o inesperado.
A festa das bodas em Caná (João 2) é um exemplo perfeito. Tudo começa como um comum 
banquete de casamento. Mas o casal ficou sem vinho. E aqui a compaixão, a misericórdia, 
responde. Maria vai a Jesus e pede-lhe para intervir. E, de repente, o que era habitual, torna-se 
um sinal do extraordinário de Deus. O vinho do casamento normal foi consumido. Jesus ordena 
aos servos que tomem as seis talhas e as encham de água e levem essa água nova ao mordomo. 
As seis talhas continham 115 litros de água, cada uma. A misericórdia de Deus, lida na estranha 
situação do casal, leva Jesus a mudar a água em vinho. O que se destaca na narrativa não é 
apenas a mudança da água em vinho, mas a sua extraordinária qualidade! As seis talhas 
continham o equivalente a mais de 800 garrafas de vinho. É com esta imagem de resposta a uma 
necessidade, e com a extraordinária qualidade da resposta, que João começa a contar a história 
de Jesus. O milagre é apresentado como um sinal - um sinal da luz e da vida que vem através de 
Jesus. O ordinário é desfeito pelo extraordinário. Mas o extraordinário já não é uma exceção: é o 
Evangelho.
Vemos esta misericórdia em ação em todo o ministério de Jesus. Ele quebra todas as barreiras 
que parecem manter-nos no ordinário. O reino de Deus, diz ele, usa uma medida transbordante. 
Como ele nos disse na parábola do semeador: há uma medida de 30, uma medida de 60, e até 
uma medida de cem vezes. A misericórdia tem a ver com uma falta, uma necessidade e uma 
resposta com excedente, com superabundância, excessiva para as nossas carências, os nossos 
fracassos. Quando a realidade é tocada pela misericórdia de Deus, ela corre com abundância. 
Esta é a medida do reino: “Uma boa medida, apertada, sacudida, a transbordar”, “será lançada 
no teu regaço” (Lc 6, 38). Esta é a medida da misericórdia de Deus. 
A misericórdia de Deus, a sua compaixão, não poderia deixar as pessoas, os fracos, os doentes, 
os alienados, mesmo os mortos, na sua situação. Recebemos narrativas onde Deus venceu a 
morte, como ressuscitou a filha de Jairo, como fez regressar à vida Lázaro, porque o amava. A 
compaixão toma conta. Elas mostram que, quando a realidade dos necessitados, dos doentes, 
dos famintos, dos sofredores, dos mortos entra em contato com esta misericórdia, a força da 
misericórdia transforma essa realidade carenciada, recriando-a no reino de Deus. Não o faz 
automaticamente, - é por isso que ainda há muita miséria no mundo -, mas torna-se operacional 
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quando há uma profunda confiança em Deus. A fé é a condição: um vínculo profundo entre este 
amor gerador que é o Eu trino de Deus e o ser humano. Nós, Dehonianos, devemos conhecer 
essa confiança, pois ela está no coração de nosso carisma. O Padre Dehon, como sabemos, 
baseou a sua vida na confiança na misericórdia e no amor de Deus para com ele mesmo, e pede 
que façamos o mesmo.

e. O dom em resposta 
A questão final é se a misericórdia implica uma reciprocidade ou uma resposta do destinatário?
Não basta confrontar o penitente que admite a sua falta com o excesso do dom do perdão. Como 
afirmámos anteriormente, há uma desproporção entre a culpa e o perdão. No perdão, o excesso 
de misericórdia supera a humilde confissão de culpa. Ela permite que a pessoa que faz a 
confissão recupere a capacidade de agir. No entanto, o excesso do perdão é tão desproporcional 
ao pedido de perdão que o destinatário do perdão deve de alguma forma lidar com esse excesso 
do dom. Assim, a misericórdia vem sob a forma de um apelo, de uma convocação para assumir 
a responsabilidade pelo outro.
No entanto, o apelo do chamamento é tão infinito como o terreno de onde veio. Por outras 
palavras, o dom em resposta não se pode medir com o excesso do dom recebido. O excesso do 
pedido diz algo sobre o reino de Deus. O amor aos inimigos, com toda a sua impossibilidade 
para os seres humanos, é uma imagem do excesso de Deus. Se, no entanto, me pede algo, só 
posso responder com a capacidade que tenho. Isto nunca será suficiente. Grandes santos 
fizeram-nos conscientes do que significa viver o impossível como um dom. O Padre Dehon e a 
tradição da espiritualidade do Coração de Cristo chamou este apelo ao amor como resposta 
“redamatio”, amor de reciprocidade, até mesmo amor em favor daqueles que se recusam a amar. 
Este amor do inimigo é uma resposta adequada à grandeza do perdão, porque só do inimigo não 
se espera reciprocidade. O amor ao inimigo nunca é um mandamento. É e será sempre uma 
imagem do impossível tornado possível. Em última instância, a misericórdia pede que vivamos 
numa economia do dom.
Misericórdia, por outras palavras, só pode ser correspondida com excesso, com generosidade 
ilimitada ou abundante... ou com ação de graças. Por isso, na Eucaristia, unimo-nos à extrema 
generosidade do dom de Jesus, com um ato de ação de graças no repartir do pão.

C. Testemunho
Dar tempo aos participantes tempo para uma reflecção sobre a noção de Misericórdia. Pode ser útil 
dar-lhes algumas pistas para começar.

(1)  “Eu sinto-me desconfortável quando penso sobre mim como misericordioso, porque…”
(2) “A ocasião em que senti que Deus me deu um enorme dom foi quando…”
(3) “Eu sei que Deus quer que eu seja misericordioso e compassivo no meu trabalho, mas é 

difícil porque…”
(4) “Uma das minhas maiores dificuldades que tenho no meu trabalho é tentar ser instrumento 

do amor de Deus, sobretudo quando sou confrontado com…”
(5) “Fico desconfortável, e muitas vezes não sei o que fazer, quando alguém me pede dinheiro 

porque…” 
(6) “A minha mais profunda experiência do que posso chamar milagre foi quando…”
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D. Momento de oração
Depois do testemunho reunir para a oração. Se possível em círculo. Recitar juntos alternadamente 
o salmo 103.

Bendiz ó minha alma o Senhor;
com todo o meu ser louvarei o Deus santo.
Bendiz ó minha alma o Senhor,
sem esquecer nenhum dos seus benefícios.
É ele quem perdoa todas as minhas culpas
e cura todas as minhas enfermidades;
é ele quem me resgata do túmulo
e me enche de amor e ternura;
é ele quem cumula de bens a minha vida
e me dá a agilidade duma águia.

O Senhor defende com justiça
todos os que sofrem violências.
Deu a conhecer os seus caminhos a Moisés
e as suas obras aos filhos de Israel.
O Senhor é bondoso e compassivo;
é paciente e cheio de amor.
Não está sempre a repreender-nos,
nem a sua ira dura para sempre;
não nos tratou segundo os nossos pecados
nem nos retribuiu segundo as nossas transgressões.

Tão grande é o seu amor pelos que o temem
como é distante o céu da terra.
Ele afasta de nós os nossos pecados,
tanto como o oriente está afastado do ocidente.
O Senhor é tão terno para os que o temem
como um pai para com os seus filhos.
Ele sabe bem aquilo que nós somos;
não se esquece que somos apenas pó.

A vida dos homens é como a erva;
brota como a flor do campo,
mas, quando o vento sopra sobre ela, deixa de existir
e já nem se conhece o seu lugar.
Mas o amor do Senhor é eterno para os que o temem
e a sua justiça permanece de geração em geração,
para os que cumprem a sua aliança
e não deixam de obedecer aos seus mandamentos.
O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus
e domina sobre tudo o que existe.
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Bendigam o Senhor os seus fortes e poderosos mensageiros,
que cumprem as suas ordens e lhe obedecem.
Bendigam o Senhor os exércitos celestes,
que são seus servidores e fazem a sua vontade!
Bendigam o Senhor todas as suas criaturas,
pois tudo está sob o seu domínio!
Bendiz ó minha alma o Senhor!

Quando terminar a oração do Salmo 103, convida-se os participantes a entrar em clima de 
intercessão, referindo nomes de pessoas por quem gostariam de rezar, pedindo a Deus a sua 
misericórdia para essas pessoas. Também poderão referir situações da nossa sociedade e do 
mundo que precisam da presença misericordiosa de Deus.

Sugestões de leitura
 Walter Kasper, Misericórdia. Condição essencial do evangelho e chave da vida cristã (Lisboa : 

Lucerna, 2015).



Encontro XXXIV
PARTICIPAÇÃO NO REINO DA CARIDADE E DA JUSTIÇA

Objetivos do encontro
 Entender a vontade interior do Padre Dehon em colaborar na criação e crescimento do reino do 

Coração de Cristo nas sociedades: um reino de justiça, caridade e compaixão, especialmente 
para com os pequenos e os que sofrem no nosso mundo.

 Viver a espiritualidade do Coração de Jesus e o valor Dehoniano da justiça e do amor 
superabundante com um zelo e compromisso apostólico de dimensões sociais.

Estrutura do encontro
O reino do Sagrado Coração nas almas e nas sociedades representa a terceira linha que une os 
elementos fundamentais do carisma do Padre Dehon, ou seja, ecce venio, sint unum, e adveniat 
regnum tuum.
“Venha o vosso reino”, expressa a “paixão pelo reino” (zèle passionné) que faz o amor de Deus ser 
conhecido e reinar efetivamente nos corações “nas almas e nas sociedades”, para estabelecer “o 
reino da justiça e da caridade cristã” no mundo (Souvenirs XI = LCC 8090139/48; CST 30).
O carisma dehoniano coloca-nos em maior solidariedade com a vida das pessoas, a fim de sermos 
um sinal eficaz do Reino de Deus e da sua justiça, que devem ser uma prioridade na nossa vida, 
sabendo que “a construção da cidade terrena se funda sempre no Senhor e para Ele se orienta, para 
que não trabalhem em vão os que edificam a casa” (LG 46, cf. CST 38).

Desenvolvimento do encontro

A. Acolhimento
Começar a reunião com uma saudação calorosa e dar aos participantes a oportunidade de falar sobre 
acontecimentos das suas vidas pessoais, mas também da sua comunidade ou país. O objetivo do 
encontro é descobrir juntos o anseio do Padre Dehon pelo estabelecimento de um reino de justiça, 
amor e compaixão. Perguntar aos participantes se há algum evento que tenha sido notícia ao longo 
dos últimos dias no que toca às questões da justiça e caridade. Fazer um breve diálogo.

Palavra da Bíblia (2Cor 8,1-9; 9,6-11)
Queremos dar-vos a conhecer, irmãos, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedónia. No 
meio das muitas tribulações com que foram provadas, a sua superabundante alegria e extrema 
pobreza transbordaram em tesouros de generosidade. Sou testemunha de que, segundo as suas 
possibilidades, e até além delas, com toda a espontaneidade e com muita insistência, pediram-nos a 
graça de participar neste serviço em favor dos santos. E indo além das nossas expectativas, deram-
se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Por isso, pedimos a Tito 
que, tal como a tinha começado, levasse a bom termo, entre vós, esta obra de generosidade. Mas, 
dado que tendes tudo em abundância – fé, dom da palavra, ciência, toda a espécie de zelo e amor 
que em vós despertámos – cuidai também de sobressair nesta obra de caridade. Não o digo como 
quem manda, mas para pôr ainda à prova a sinceridade do vosso amor, servindo-me do zelo dos 
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outros. Conheceis bem a bondade de Nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por 
vós, para vos enriquecer com a sua pobreza. 
Ficai sabendo: Quem pouco semeia, também pouco há de colher; mas quem semeia com 
generosidade, com generosidade também colherá. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem 
tristeza nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus tem poder para vos 
cumular de toda a espécie de graça, para que, tendo sempre e em tudo quanto vos é necessário, 
ainda vos sobre para as boas obras de todo o género. Como está escrito: Distribuiu, deu aos pobres; 
a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e o pão em alimento, 
também vos dará a semente em abundância e multiplicará os frutos da vossa justiça. Assim, sereis 
enriquecidos em tudo, para exercer toda a espécie de generosidade que suscitará, por nosso 
intermédio, a ação de graças a Deus.

Palavra do Padre Dehon
“O reino do Coração de Jesus na sociedade é o reino da justiça, da caridade, da misericórdia e da 
compaixão para com os pequenos, humildes e os que sofrem. Peço que vos dediqueis a todas estas 
obras, para as incentivar e ajudar. Apoiai todas as instituições que podem contribuir para o reino da 
justiça social, as que que defendem os fracos contra a opressão pelos poderosos” (RSC 610).

B. Reflexão sobre o tema

1. Slogan do Padre Dehon: Adveniat regnum tuum
“O Padre Dehon é muito sensível ao pecado que debilita a Igreja, sobretudo o das almas 
consagradas. Ele conhece os males da sociedade; estudou atentamente as suas causas, no plano 
humano, pessoal e social. Mas reconhece na recusa do amor de Cristo a causa mais profunda desta 
miséria humana. Possuído por este amor, que não é acolhido, quer corresponder-lhe, com uma união 
íntima ao Coração de Cristo e com a instauração do seu Reino nas almas e nas sociedades” (CST 4).

“Como sacerdote chamado a pregar e a escrever, o Padre Dehon começou logo a falar claramente e 
a falar corajosamente, sem medo. O seu primeiro sermão de Natal (1871)18 foi uma meditação sobre 
o Menino Pobre na manjedoura, onde denunciou o culto do dinheiro: ‘O capitalismo sem Deus 
explora o trabalhador e está a destruir o seu corpo, a sua alma e a sua eternidade... Muitas vezes, 
não lhe dá o salário adequado aos lucros obtidos com o seu suor’. ‘Esta sociedade está podre e todas 
as reivindicações dos trabalhadores são bem fundadas. O regime atual é mau, injusto e ameaça a 
sociedade’. Dehon envolveu-se ativamente. Usou a ação direta para remediar as iniquidades que 
encontrou, organizou reuniões com os principais empregadores, e mostrou notável habilidade em 
moldar e motivar a opinião pública, tornando as pessoas conscientes das suas responsabilidades. ‘O 
nosso objetivo principal na orientação de retiros é o apostolado do trabalhador pelo trabalhador. O 
apostolado entre os administradores é muitas vezes ineficaz, mas os retiros tornam o trabalhador 
apóstolo, e logo se tornam uma legião’. Estas palavras, datadas de 1889, provariam ser proféticas. 
Nesse mesmo ano lançou a sua revista O Reino do Coração de Jesus nas almas e nas sociedades, 
na qual convida ‘à participação e à iniciativa dos próprios trabalhadores’19. Isso só poderia 

18 Cf. NHV 9/105-109.
19 “La question sociale”, in RCJ [April 1889], pp. 159-162 = ART-REV 8031002/9.
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acontecer mediante uma sólida educação e a formação de um sentimento de solidariedade em toda a 
sociedade”.20

2. Atento aos apelos do mundo: 
Não há nada para fazer? Está tudo para ser feito!21

Recebamos esta boa nova do amor, à luz da vida do Padre Dehon. Um homem, um sacerdote e um 
religioso inteiramente consagrado para servir o Reino desse amor pluriforme. Um apóstolo imbuído 
de um zelo sincero e generoso que lhe permite estar atento aos apelos do seu tempo; uma pessoa 
interessada na realidade política e social; competente e clarividente; dedicado à formação, e pronto 
para enfrentar os desafios da cultura. Um homem desejoso de trabalhar, criativo, corajoso e 
perseverante para continuar as suas iniciativas. E, sobretudo, um homem cheio de zelo cordial; 
cheio desse amor que sofre por causa do pecado e das suas terríveis consequências na sociedade, na 
igreja e nas “pessoas consagradas” (CST 4); um zelo que intensifica o seu compromisso de amor e 
de reparação.

Acolhendo assim o exemplo do Padre Dehon, todos podem facilmente perceber que esta paixão 
pelo Reino do amor pode assumir diversas formas e adaptar-se às diferentes circunstâncias e 
tempos. Este zelo é capaz de unificar uma vida inteiramente oferecida a Cristo. E de que modo!
Este zelo vem do nosso Fundador e de um contexto muito preciso (Congrès de Bourges, 1900). Há 
uma pergunta que poderíamos repetir com proveito em qualquer uma das nossas realidades atuais: 
“Que dizer sobre o zelo? Diante de dificuldades desse tipo, será que perdemos a coragem? Não 
teremos repetido esta palavra de traição: ‘Não há nada a fazer’, quando tudo está para ser feito?” 
(“Duc in altum. [Discours d’ouverture du Congrès Ecclésiastique de Bourges, 10 septembre 1900]”, 
in Œuvres sociales, Vol. IV, 564-565).

3. Um ato de caridade e uma expressão de unidade
Paulo apresenta algumas ideias sobre a partilha e igualdade na comunidade cristã. No livro dos 
Atos, é-nos dito que que a igreja de Antioquia, na Síria, enviou Paulo e Barnabé a Jerusalém com 
ajuda material (Act 11,27-30). Mais tarde, Paulo organizou um projeto de ajuda a Jerusalém entre as 
igrejas que ele evangelizou e fundou. Paulo não só exorta as igrejas a ajudar, mas também expõe o 
significado mais profundo desse exercício. É tanto um ato de caridade quanto uma expressão de 
unidade entre as igrejas (cf. 1Cor 8 e 9).
Ao encorajar os coríntios a serem generosos, ele coloca diante deles a extrema generosidade das 
igrejas na Macedónia. “Queremos dar-vos a conhecer, irmãos, a graça que Deus concedeu às igrejas 
da Macedónia...” O tema central da sua mensagem é expressa pelo substantivo grego charis, que 
geralmente é traduzido como “graça”, mas também por termos como “favor”, “ato de graça”, “favor 
de graça”, etc.
“Graça” pode ser descrita como “a experiência de ser amado por Deus” ou “o amor de Deus 
tangivelmente experimentado”. Pode vir como um dom direto de Deus ou através de outra pessoa 
ou através de alguma bênção que vem para minha vida. Um termo intimamente relacionado é eu-
charis-tia, normalmente traduzido como “ação de graças”, isto é, agradecimento pelas “graças” 
recebidas de Deus de muitas maneiras, mas especialmente na obra salvadora de Jesus.

20 A. Perroux, Léon Dehon. Passionné du Christ. Passionné du Monde (Paris, 1998), 37-38.
21 A. Perroux, Une Pratique Pastorale Inspirée de notre Spiritualité. STD 18 (Roma: Centre Général d’Étude, 1987), 
32-3.
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“...No meio das muitas tribulações com que foram provadas, a sua superabundante alegria e extrema 
pobreza transbordaram em tesouros de generosidade.”

Três palavras-chave aparecem nesta frase:
Tribulações (dokime) sugere ser experimentado e encontrado genuíno.
Superabundância: uma palavra que contém a ideia de transbordar e sobressair.
Generosidade: a palavra haplotes tem nuances que incluem simplicidade e sinceridade. Aqui 
designa a simplicidade do propósito que se manifesta em doação generosa.

Os macedónios pediram insistentemente a Paulo para oferecer do que podiam poupar e, ainda mais, 
do que podiam pagar, para expressar a sua solidariedade com os seus irmãos e irmãs cristãos que 
estavam em pior situação do que eles mesmos. Paulo enfatiza a espontaneidade dos macedónios e a 
natureza da sua ação. Nisso mostravam um verdadeiro espírito cristão, porque partilhavam com os 
necessitados os recursos da comunidade. (Parece que os coríntios não eram tão espontâneos e, por 
isso, precisavam de algum empurrão.)

A ideia de que deveria haver igrejas ricas e igrejas pobres era inaceitável e contrária ao espírito do 
Evangelho.

“[Os macedónios] deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de 
Deus”. No nível mais profundo, a sua atitude é de doação e solidariedade para com os seus irmãos e 
irmãs.

4. O exemplo da generosidade de Jesus
Agora, Paulo espera que os cristãos de Corinto correspondam à generosidade dos macedónios e 
ainda mais: “pedimos a Tito que, tal como a tinha começado, levasse a bom termo, entre vós, esta 
obra de generosidade.” Os coríntios são ricos em muitas coisas, diz Paulo, talvez com um toque de 
bajulação, mas ele quer enfatizar que a sua riqueza não será completa se eles não forem generosos 
em dar. “Mas, dado que tendes tudo em abundância – fé, dom da palavra, ciência, toda a espécie 
de zelo e amor que em vós despertámos – cuidai também de sobressair nesta obra de caridade”.

Paulo não está a ordenar que eles deem, mas, dando o exemplo dos macedónios, está a oferecer-lhes 
um desafio e uma prova da autenticidade da sua fé e do seu amor. O Apóstolo oferece aos Coríntios 
o exemplo de Jesus numa bela frase que podemos ainda hoje rezar: “Conheceis bem a bondade de 
Nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por vós, para vos enriquecer com a sua 
pobreza.” Pensamos na Encarnação de Jesus e na morte (Fl 2,6-8).

No nosso dia-a-dia, recordamos pessoas que enriqueceram, muitas através da sua pobreza e da sua 
liberalidade relativa aos seus bens pessoais.

5. “Quem semeia com generosidade, com generosidade também colherá”

Paulo continua a sua exortação aos coríntios a serem generosos (2 Cor 9,6-11). Ele apresenta uma 
espécie de provérbio: semear pouco significa colher pouco. “Quem pouco semeia, também pouco há 
de colher; mas quem semeia com generosidade, com generosidade também colherá.”

Paulo acrescenta ainda que cada um deve fazer a sua doação conforme o que foi acordado, mas 
fazê-la sem cara triste ou sob um sentimento de compulsão. “Deus ama quem dá com alegria”. 
Como diz a Imitação de Cristo: É o amor do doador mais do que o dom do amante que conta.
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E Paulo acrescenta ainda que a Fonte de tudo o que temos nos recompensará generosamente pela 
nossa generosidade, porque ele é, de facto, a fonte de tudo o que damos. “Deus tem poder para vos 
cumular de toda a espécie de graça, para que, tendo sempre e em tudo quanto vos é necessário, 
ainda vos sobre para as boas obras de todo o género”. Assim, quanto mais recebemos, mais 
podemos partilhar com os outros.

O comportamento generoso a que Paulo os exorta baseia-se na maneira de agir de Deus. Deus é 
capaz de uma generosidade esmagadora atesta o Apóstolo, citando o Sl 112, a fim de que os 
coríntios temam ser módicos na generosidade. Ele irá dar em abundância, respondendo às 
necessidades naturais e aumentando a sua bondade interior. Paulo desafia-os a uma generosidade 
semelhante à de Deus e lembra-os do motivo fundamental de encorajamento: o próprio Deus dá sem 
medida. 

Cita, então, o Salmo 112: “Distribuiu, deu aos pobres; a sua justiça permanece para sempre. Pois 
“Aquele que dá a semente ao semeador e o pão em alimento, também vos dará a semente em 
abundância e multiplicará os frutos da vossa justiça.”

Por outras palavras, “sereis enriquecidos em tudo, para exercer toda a espécie de generosidade que 
suscitará, por nosso intermédio, a ação de graças a Deus”. Este é o paradoxo da vida humana, 
segundo Paulo: quanto mais damos aos outros do que temos e somos, mais enriquecidos nos 
tornamos. Quando todos dão, todos ficam ricos, e não só o receptor; também o doador. 

C. Testemunho
Claire Nehring é uma vigilante na Saint Joseph’s Indian School, em Chamberlain, no South 
Dakota. Este é o seu testemunho:

Há pouco tempo foi o dia do aniversário do Padre Leão Dehon, fundador dos Dehonianos 
(Sacerdotes do Coração de Jesus). Aproveitámos da ocasião para falar no nosso campus sobre o que 
significa ser dehoniano. Lembro-me que uma vez fizemos um concurso sobre o Padre Dehon, com 
as nossas crianças. E o que é que eles sabiam?

Nasceu em França!

Morreu na Bélgica!

Tinha três doutoramentos!

Usava óculos!

Apesar de serem interessantes, estas dicas não eram assim tão elucidantes. Como eu tinha algum 
tempo entre o ir buscar os meus atletas ao treino de pista e o ir levar os meus jogadores de basebol 
ao campo, pensei que poderia fazer alguma pesquisa...

Um facto verdadeiramente óbvio: o Padre Dehon não tinha 10 adolescentes para discutir, quando 
precisava de uns minutos de calma.

Aposto que ele nunca teve de tirar da sua secretária nenhuma meia molhada, quando um menino 
engraçadinho batia no chão atrás da porta do escritório e sussurrava: “Não lhe digas que eu estou 
aqui!”. Tudo isto, enquanto uma outra criança, em baixo, no hall, gritava: “Onde está o 
Annnnndrew??”. E, como vingança, virava do avesso as outras meias húmidas.

O meu momento dehoniano ia ter de esperar até os miúdos irem para a cama.
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Pelo meio — havia que jantar e pratos para lavar — um dos miúdos teve de se ir apresentar ao tutor 
e outro teve de procurar o seu livro de geografia. Os miúdos com privilégios tentaram gastar os 
excessos de energia no centro de recreio e os que estavam atrasados em fazer os seus trabalhos de 
casa começaram a saltitar entre uns snacks e operações de álgebra. O encontro de família 
transformou-se num debate acerca de quanto tempo cada um deveria ter na X-Box e sobre se uma 
pessoa devia ou não sair da sala quando largava alguma flatulência.

O tempo de oração foi mais calmo, com um momento para apresentar algumas intenções pela 
família, pelos amigos, pelo jogo de basebol, pela corrida de pista, pela escola de Sandy Hook [a 
escola em que decorreu o tiroteio de 14.12.2012, vitimando mortalmente 20 crianças e deixando 
outras 8 feridas] e pelo novo Papa. E com uma intenção especial pelo miúdo que ia acabar a ficar 
por baixo da … 3… 2… 1… pinha [jogo em que as pessoas se jogam em cima umas das outras]! 

Admito que não me estava a sentir muito dehoniana ao fim do dia. Estava cansada, irritada e tinha 
um monte de coisas por acabar. Mesmo na manhã seguinte, não era que estivesse num dos meus 
estados de mente mais santos. Quando, de tarde, finalmente dei de caras com a Maija, a única coisa 
que tinha na cabeça era fazer daquele dia o meu dia de descanso e ir dormir uma longa sesta. Com a 
sua infinita sabedoria, ela disse-me: “Sai do meu escritório e não voltes aqui enquanto o teu coração 
não estiver posto no teu trabalho!” Bem! Daahhh…

Nós trabalhamos para o Sagrado Coração de Jesus.

Não para o Sagrado Livro das Regras de Jesus. Ou para a Sagrada Agenda de Jesus.

Somos chamados a centrar-nos no coração. Parafraseando o Tin Woodsman, “enquanto os corações 
se puderem partir, nunca serão práticos”. Há algo de imprudente e de bem pouco prático no facto de 
nos centrarmos no coração. É diferente de ser descuidado ou despistado — o Padre Dehon era um 
homem com alta formação e não era nem impulsivo nem instável. Pelo contrário, ele era 
tenazmente persistente, mesmo quando estava à beira de um ataque cardíaco. Tipo como outra 
pessoa que nós sabemos — e cujos passos estamos para seguir nesta Semana Santa.

Um espaço do Sagrado Coração de Jesus é expansivo e inclusivo e, sim!, um pouco louco — 
abrindo espaço ao perdido, ao fraco, aos chamados estranhos.

Há espaço para um miúdo que perdeu a sua mãe e para um miúdo que se sente como tivesse de ser 
o “homem da casa”. Há espaço para quadros de honra e para os que deixam o trabalho de casa para 
a última. Há espaço para os que esmurram as paredes e para os que fazem bolos, para os miúdos 
emo e para o hip-hoppers.

É um facto que há espaço para todos, inclusive para uma vigilante mais ou menos exasperada e para 
a sua lista de coisas aparentemente “importantes” para fazer. Se todos dermos de nós, também há 
espaço para ti. Basta que saias da sala, caso largues uma flatulência. Porque essa é uma regra que 
vamos manter.

D. Debate e partilha
No seu livro O Retiro do Coração de Jesus, o Padre Dehon aconselhava os seus seguidores: 
“Apoiai todas as instituições que devem contribuir para o reino da justiça social e que devem 
impedir a opressão dos poderosos sobre os fracos” (RSC 610). 
 Partilhem uns com os outros acerca da vossa participação ou integração como membros de 

organizações que promovem a justiça social e apoiam os pobres e os mais fracos.
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Ao preparar este encontro, façam uma pesquisa na internet sobre organizações que promovem a 
justiça social. Pode-se dividir o grupo, de modo que cada pessoa ou cada duas pessoas fique com 
uma área específica – por exemplo, emigração, refugiados, salários precários, sopa dos pobres, etc. 
– e partilhe sobre estes temas.

E. Momento de oração
Usar as duas citações do Padre Dehon como um momento de oração. Dar uma cópia do texto aos 
participantes e pedir-lhes que formulem uma oração de ação de graças e de intercessão. Terminar 
a oração com um hino ou oração de bênção.

“Todo o homem merece respeito e justiça, e tem o direito básico de encontrar, aqui na terra, as 
condições que alimentam a sua vida intelectual, moral e religiosa; tem direito ao pão de cada dia 
para si e para os seus; tem o direito, também e mais ainda, a um tratamento humano – a uma 
suficiente instrução e liberdade - a uma ampla possibilidade para rezar e servir a Deus.” (MSO 15). 

“Senhor, venha o teu reino! Que o teu Divino Coração reine entre nós! Desejo-o ardentemente e 
quero trabalhar para isso. E, em primeiro lugar, quero dar-te o meu coração! Vem, vive e reina em 
mim. Dá-me o teu espírito, faz-me conhecer a tua vontade, dirige e governa a minha vida inteira. 
Faz-me também apóstolo ardente e zeloso do reino do teu divino Coração na sociedade” (RSC 613). 

Ladainha do Coração de Jesus
Dirijamo-nos ao Coração aberto de Jesus:
V/ Coração de Jesus, casa de Deus e porta do Céu,
R/ Tende piedade de nós.

V/ Coração de Jesus, recetáculo de justiça e de amor,
R/ Tende piedade de nós.

V/ Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós participamos,
R/ Tende piedade de nós.

V/ Coração de Jesus, fonte de vida e santidade,
R/ Tende piedade de nós.

V/ Coração de Jesus, esmagado de dor por causa dos nossos pecados,
R/ Tende piedade de nós.

V/ Coração de Jesus, feito obediente até a morte,
R/ Tende piedade de nós.

V/ Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição,
R/ Tende piedade de nós.

Conclusão: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna.
Todos: Ámen.

Sugestões de leitura
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Encontro XXXV
VIVER NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE

Objetivos do encontro
No contexto dos grandes objetivos do Iter formativo, tais como o crescimento de um espírito 
comum entre os leigos dehonianos e a valorização da espiritualidade do Padre Dehon, este 
encontro ajudará os participantes a: 
 Compreender que o caminho dehoniano é um chamamento ao envolvimento social.
 Descrever as raízes da justiça social, na Bíblia, no Magistério da Igreja e no legado do 

Padre Dehon e da sua obra.
 Conhecer o apostolado social dos Sacerdotes do Coração de Jesus na sua área.
 Explicar a relação entre a justiça social e o Coração de Jesus.

Estrutura do encontro
Oração. Convém que os leigos dehonianos tenham acesso ao material, especialmente à parte da 
Reflexão, antes do encontro. A parte da Reflexão está dividida em parágrafos, cada um deles 
com material de fontes fundamentais, seguido de uma pequena reflexão. Pede-se que, antes do 
encontro, cada pessoa estude individualmente cada parágrafo, em ambiente de oração, e que 
faça anotações pessoais sobre cada parágrafo antes de passar ao seguinte. Isto é essencial para 
atingir o objetivo de se apropriar do Iter formativo e da sua espiritualidade como espiritualidade 
de cada um na vida de cada dia. Estas anotações podem ser questões, pensamentos, pontos que 
tocam as pessoas como algo de novo, ou mesmo pensamentos e exemplos pessoais.

Partilha. Tinha sido pedido aos participantes que fizessem anotações, enquanto meditavam 
sobre o texto deste encontro. Propõe-se que o responsável de grupo o divida em subgrupos de 5 
a 9 pessoas. O responsável começará por ler em voz alta o primeiro parágrafo, passando depois 
a pedir que cada participante partilhe no seu grupo os frutos da sua meditação acerca do 
parágrafo em questão (com a ajuda das anotações feitas previamente). Isto é essencial para 
atingir o objetivo de reconhecer o espírito comum que une os leigos dehonianos e para se 
apropriar do Iter formativo e da sua espiritualidade como espiritualidade de cada um na vida de 
cada dia. Depois de um tempo razoável de debate, o responsável pede a um grupo que partilhe 
os resultados do seu debate. Quando terminar a partilha e o debate sobre o primeiro parágrafo, 
passa-se ao seguinte e continua-se com o mesmo método de partilha.

Desenvolvimento do encontro

A. Acolhimento
Como atividade de acolhimento, pode dividir-se os participantes em pequenos grupos e 
apresentar uns aos outros a realidade a que cada um chama “família” nos seus mais diversos 
contextos. Os participantes são convidados a refletir entre eles sobre os efeitos que a 
espiritualidade do Padre Dehon produziu na sua experiência e na realidade de viver numa 
família. Também se pode alargar o tema de debate a outras áreas, por exemplo sobre o estilo de 
vida da sociedade ou do país em que se vive.
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Palavra da Bíblia (Deuteronómio 4,1.5-9)
Moisés falou ao povo, dizendo: «Agora, Israel, escuta os preceitos que vos dou a conhecer e 
põe-nos em prática, para que vivais e entreis na posse da terra que vos dá o Senhor, Deus dos 
vossos pais. Ensinei-vos estas leis e preceitos, conforme o Senhor, meu Deus, me ordenara, a 
fim de os praticardes na terra de que ides tomar posse. Observai-os e ponde-os em prática, 
porque eles serão a vossa sabedoria e a vossa prudência aos olhos dos povos, que, ao ouvirem 
falar de todas estas leis, dirão: ‘Que povo tão sábio e prudente é esta grande nação!’. Qual é, na 
verdade, a grande nação que tem a divindade tão perto de si como está perto de nós o Senhor, 
nosso Deus, sempre que O invocamos? E qual é a grande nação que tem mandamentos e 
decretos tão justos como esta lei que hoje vos apresento? Mas tende cuidado; prestai atenção 
para não esquecer tudo quanto viram os vossos olhos, nem o deixeis fugir do pensamento em 
nenhum dia da vossa vida. Ensinai-o aos vossos filhos e aos filhos dos vossos filhos».

Palavra do Dehon
Tal como o Padre Dehon os viu, os pobres do séc. XIX, que viviam a agonia de Cristo, eram, 
na maior parte, as massas de operários que eram explorados e humilhados pela florescente 
industrialização. Ele viria a tornar-se no defensor destas pessoas cuja dignidade não era 
respeitada.

A relação entre a espiritualidade e a luta em favor da humanidade, entre a mística e a política, 
não podiam ter melhor ênfase.

A originalidade do cristianismo constrói-se sobre esta relação e ela foi uma das maiores 
preocupações para Dehon, que ele queria partilhar com os seus seguidores. Ele imaginou Jesus 
a dizer: “O reino do meu coração na sociedade é o reino da justiça, da caridade, da 
misericórdia, da compaixão pelos pequeninos, pelos humildes e por aqueles que sofrem. Peço-
vos que vos dediqueis a todas estas obras, que as ampareis, que as ajudeis. Apoiai todas as 
instituições que devem contribuir para o reino da justiça social e que devem impedir a opressão 
dos poderosos sobre os fracos” (RSC 610). 

B. Reflexão sobre o tema

1. Encenação do Padre Dehon
(Para preparar este encontro, será necessário pedir a ajuda de um dos leigos dehonianos para 
fazer o papel de Padre Dehon, como está no guião desta entrevista sobre a sua atividade em 
Sain-Quentin, França. O responsável fica com a parte do entrevistado, o leigo dehoniano com 
a parte do Padre Dehon. Ver que um dos membros do grupo está literalmente a “fazer o 
papel” do Padre Dehon, ajudará os leigos dehonianos a interiorizar a experiência do Padre 
Dehon e a fazer dela a sua própria experiência. O guião deveria ser fornecido aos leigos 
dehonianos com alguma antecedência. O leigo dehoniano veste-se, tanto quanto possível, como 
Padre Dehon e entra na sala durante a introdução.)
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Responsável Para o nosso encontro de hoje, preparámos uma entrevista com um convidado 
muito especial. Senhoras e senhores, ele acaba de chegar de Sain-Quentin, França; é com muito 
gosto que vos apresento o Padre Leão João Dehon.

Responsável Padre Dehon, seja bem-vindo à nossa paróquia!

Padre Dehon Muito obrigado. Estou contente por estar aqui.

Responsável Pensei em por-lhe algumas questões sobre o seu primeiro encargo como padre.22

Padre Dehon Lá na paróquia, em Sain-Quentin, em França? Muito bem! Pode ser...

Responsável Que pode dizer-nos sobre Saint-Quentin na sua experiência?

Padre Dehon Bom!… Saint-Quentin era uma cidade industrial, com muita indústria têxtil. A 
Igreja tinha cerca de 30.000 membros. Eu fui nomeado como sétimo vigário paroquial. Entre os 
padres era duplamente o mais novo: o último a chegar, mas também o mais jovem.

Responsável Deve ter sido um momento de grande entusiasmo.

Padre Dehon Logo de início, nem por isso…

Responsável Que quer dizer?

Padre Dehon Bom!… Eu estava bastante ligado aos livros e aos estudos. Os meus colegas de 
estudo riam-se de mim, por causa do monte de livros com que eu andava sempre. Estava à 
espera de ser nomeado para uma escola ou para algum lugar de prestígio académico. Mesmo os 
meus professores ficaram surpreendidos quando eu fui nomeado para uma paróquia numa 
cidade industrial.23

Responsável Então, o que acabou por fazer, depois desta nomeação inesperada?

Padre Dehon Acabou por ser um momento em que eu vi a mão de Deus na minha vida. Pelo 
menos agora, posso dizer isso, mas na altura não foi assim tão fácil. Foi precisa muita oração e, 
sobretudo, tempo. Foi com a minha experiência naquela paróquia que eu aprendi, pela primeira 
vez, a compreender o que significa ser devoto do Sagrado Coração de Jesus. Escutei as pessoas, 
especialmente aqueles que, nas mais diversas situações, tinham uma vida difícil.

Responsável Disse-nos que escutou as pessoas. Pode dizer-nos o que é que ouviu? O que quer 
dizer, quando diz que finalmente tinha compreendido o que significava ser devoto do Coração 
de Jesus?

Padre Dehon Foi através desta experiência que eu aprendi que honrar o Sagrado Coração de 
Jesus não é pura e simplesmente um ato de devoção privada. Não é algo apenas entre mim e 

22 A 16 de novembro de 1871, Dehon começava o seu ministério pastoral na Basílica de Saint-Quentin.
23 Tal como um dos seus amigos de seminário, Abbé Guilhen, coloca a questão: “Sinto a tua falta. Não me habituo 
à ideia de seres vigário paroquial. Tu vigário paroquial! Parece-me ridículo. Mas, Senhor, Leão Dehon não merece 
algo de melhor?” Carta de 9.8.1872 (AD, B 17/6), citada em G. Manzoni, Leão Dehon e a sua mensagem (Lisboa 
2013 [ed. portuguesa]), p. 209.
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Deus; não se trata pura e simplesmente da misericórdia e da ternura que está no Coração de 
Cristo, nem sequer somente das promessas do Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus é também um ato social. Cristo deseja estar presente nos nossos corações. 
Sim, mas também deseja estar presente no nosso mundo. Não podemos amar a Deus, se não 
amamos o nosso próximo. E vi que não se estava a manifestar um grande amor pelos pobres 
daquela cidade. Quando agora olho para trás, posso ver que a minha mãe já sabia disto há 
muito tempo, mesmo se eu ainda precisei de algum tempo para o compreender. A sua oração e 
devoção a Cristo sempre estiveram ligadas ao cuidado dos pobres.24

Responsável Como é óbvio, esta primeira nomeação foi uma espécie de ponto de viragem 
para si. Porque é que o marcou assim tanto? As necessidades dos pobres foram uma surpresa 
para si?

Padre Dehon Eu cresci numa família com um certo bem-estar económico. Conhecíamos a 
situação dos pobres, mas eu não fazia a mais pequena ideia do que quer dizer ser pobre. Apesar 
de eu ter visto a pobreza, quando participei nas conferências de S. Vicente de Paulo, em Paris, e 
quando viajava, devo dizer que não estava preparado para fazer a experiência de tanta miséria 
humana nesta cidade industrial. 

Responsável Mas se estava numa cidade industrial, as pessoas deveriam ter um emprego. Por 
que havia então tanta pobreza?

Padre Dehon Os patrões não eram justos com os empregados. Os salários eram determinados 
pela bolsa, que oscilava continuamente e, mesmo quanto revia em alta, os empregados 
recebiam apenas o necessário para se sustentarem ou para sustentar as próprias famílias. Mas 
há mais, toda a família trabalhava na fábrica. Quando um pai de família acabava o seu turno de 
trabalho, a mãe começava o seu. O dia de trabalho era de 12 horas. Mesmo as crianças, quando 
não estavam na escola, tinham de trabalhar. Algumas crianças tinham de abandonar a escola 
ainda em tenra idade para começar a trabalhar a tempo inteiro. Portanto, os membros de uma 
família nunca tinham a oportunidade de estar todos juntos em casa. As pessoas não tinham 
qualquer hipótese de ter um dia de descanso, nem sequer lhes davam tempo para ir à igreja. 
Tudo isto era horrivelmente injusto.

Responsável Parece, de facto, um quadro muito feio. E a Igreja interveio de alguma forma a 
este respeito?

Padre Dehon Se olharmos para a forma como eram tratados, vê-se que os operários não 
mereciam qualquer respeito da parte dos patrões, nem da parte do governo. Infelizmente, nem 
sequer da parte do clero que parecia ignorar os problemas da classe operária. Sim, o clero 
ignorava os problemas dos operários. Os padres contentavam-se em rezar nas suas cadeiras de 
braços e de ficar nas sacristias, em vez de saírem para estarem com o povo.

24 “Não é preciso fazer uma ideia da devoção ao Sagrado Coração de Jesus como uma espécie de cristianismo 
fácil, atenuando as obrigações do cristianismo verdadeiro. É preciso ter uma concepção dela como de uma 
devoção forte e generosa, que atrai as almas – é verdade – através da doçura do amor, mas para as tornar capazes 
de cumprir, em toda a sua extensão, as sagradas obrigações vida cristã, de praticar em toda a sua plenitude as 
virtudes fortes que a constituem”, “Le Règne du Coeur de Jésus”, Editorial de janeiro de 1890, EXT 8035023.

http://www.dehondocs.it/document.html?name=ART-EXT-1890-0100-8035023.docx&title=Notre%20but%20&%20notre%20programme&locale=fr&parnum=10
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Responsável Aquilo que acaba de dizer é uma afirmação muito grave acerca dos seus irmãos 
sacerdotes.

Padre Dehon Tenho que admitir que fiquei bastante frustrado com aquilo que via, a tal ponto 
que acabei por falar a toda a comunidade acerca deste assunto. Na minha homilia de Natal de 
187125, o meu primeiro Natal como vigário paroquial, eu disse que a sociedade estava podre e 
que os trabalhadores tinham razão em reivindicar os seus direitos acerca dos salários e das 
horas de trabalho. Disse que do modo que as coisas estavam, eram más, injustas, e ameaçavam 
o tecido social. Mais tarde, viria mesmo a apelar aos padres que deixassem os seus cadeirões e 
saíssem das sacristias, e que mostrassem alguma preocupação com as pessoas.

Responsável Isso foi o seu apelo aos outros, aquilo que os outros deveriam fazer. E 
pessoalmente? O que fez para fazer frente a essas situações? 

Padre Dehon Vi que não me podia limitar a falar sobre isso e rezar. É verdade que a oração é 
importante, mas estas pessoas precisavam que se pusesse mãos à obra. Então, continuei com as 
minhas obrigações pastorais na igreja, mas além disso, com a ajuda de alguns paroquianos e de 
outras pessoas, dei início a um centro para os jovens, comecei a reuni-los depois das aulas e 
durante as férias, e a mantê-los ocupados, retirando-os assim das ruas.26 Envidei esforços para 
favorecer a união dos trabalhadores. Reuni alguns patrões para estudarem as suas obrigações de 
cristãos para com os trabalhadores. Organizei um albergue de 30 camas para os jovens 
trabalhadores. A um nível mais amplo, trabalhei com a diocese para instituir um Secretariado 
Diocesano das Obras Sociais. Para reunir os trabalhadores, também dei início e organizei 
conferências para o Obra dos Círculos Católicos de Trabalhadores27.

Responsável Parece que o seu trabalho tocou em alguns temas sensíveis. Como é que era 
recebido pelos outros? Por exemplo, pelos donos das fábricas, pelos seus colegas do clero, ou 
mesmo pelos trabalhadores?

Padre Dehon Não se pode dizer que houvesse uma reação unânime. Claro, alguns patrões – tal 
como também algum clero – chamavam-me socialista. Hoje, penso que vocês usam mais a 
palavra comunista, mais que socialista. Contudo, eu não me deixo vencer facilmente. O amor 
de Cristo, também o seu amor aos operários, não se deixa vencer facilmente. E o amor de Deus 
é o fundamento para uma sociedade justa. Eu estava determinado a dar a conhecer a vontade de 
Deus ao povo. A mensagem da Igreja está centrada exatamente no bem-estar do povo e não 
apenas na sua vida espiritual; mas também se preocupa com as coisas materiais, com a família 
e com a vida social. É verdade que alguns patrões não colaboraram mesmo nada e cghegaram a 
dizer que estavam contra mim, mas por fim, mesmo esses – até certo ponto – abandonaram a 
prática de trabalhar aos domingos. 

25 Cf. NHV 9/104-109.
26 A Obra de Saint-Joseph (uma espécie de Clube para Jovens) foi uma das iniciativas mais importantes de Dehon, 
a nível social e pastoral. No espaço de quarto anos, mais de 440 jovens operários tinham-se tornado membros do 
Clube com uma presença media de mais de 200 membros por domingo.
27 Dehon juntou-se a uma rede que tinha sido começada em 1871 por Albert de Mun e R. La Tour du Pin, a Oeuvre 
des Cercles Catholiques d’Ouvriers, que tinha como objetivo criar associações de operários sob a direção dos 
melhores católicos, membros da classe média. Mais tarde, Dehon viria a dar passos para apoiar formas mais 
autónomas de organizações de trabalhadores sem qualquer cunho paternalista.

http://www.dehondocs.it/document.html?name=JRN-NHV-0001-0009-0052709.docx&title=Notes%20sur%20l%E2%80%99histoire%20de%20ma%20vie%20%E2%80%93%20Cahier%209&locale=fr&parnum=104
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Responsável Alguém apoiava as suas ideias?

Padre Dehon Sim, recebi apoio de muitas pessoas. Alguns comerciantes, donos de fábricas, e 
políticos contribuíram para a criação do centro para a juventude e ficaram na sua direção. 
Muitos donos de fábricas não pretendiam ser injustos com os seus trabalhadores, nem eram 
pessoas sem coração. Mas precisavam de ser informados acerca das suas obrigações na 
condição de patrões cristãos. Alguns deles, mal tiveram consciência disso, introduziram logo 
alterações. O meu bispo reconhecia o meu trabalho. O meu pároco tratou de colocar à 
disposição um edifício para o centro destinado à juventude, e um dos meus colegas vigários 
paroquiais dava uma ajuda ao pessoal do Centro.

Responsável Pelo que vai dizendo, parece que estava a correr em cem direções. Alguma vez 
se sentiu esgotado com tudo isto?

Padre Dehon Sim, com certeza. Como já disse antes, a vocação que eu estava a viver não era 
em nada a que eu tinha sonhado para mim. Eu sentia que estava demasiado ocupado em Saint-
Quentin, que havia tantas coisas que precisavam de ser feitas. Graças a Deus, consegui manter-
me enraizado no amor do Sagrado Coração de Jesus e viver uma vida de reparação.28

Responsável Espere lá! É que ainda não tinha usado essa palavra! O que quer dizer 
concretamente com essa expressão “viver uma vida de reparação”?

Padre Dehon Trata-se de um caminho para quem é devoto do Coração de Cristo. A reparação 
começa com o grande amor que Deus, que o Coração de Cristo, tem por nós. É aí que tudo 
começa, com o amor de Deus. Está a ver? Cristo quer fazer-se presente a cada um de nós, 
dentro dos nossos corações, de modo a podermos fazer experiência do grande amor de Deus 
por nós. Também Cristo quer estar presente nos grupos da sociedade, quer esse grupo seja uma 
família, um centro que acolhe crianças e adolescentes depois das aulas, o lugar de trabalho: 
todos devem mostrar a presença amável de Cristo. Mas para que isso aconteça, é preciso 
responder ao amor de Deus. É aqui que se encontra o núcleo, o coração da reparação: responder 
ao amor que está escondido no Coração de Cristo, mostrando a nossa disponibilidade para fazer 
a vontade de Deus nas nossas vidas e no mundo.

Responsável Palavras cheias de força, caro Padre Dehon, mas receio que já tenhamos passado 
do tempo à nossa disposição. Há com certeza muitas questões que todos aqui poderíamos 
colocar. Mas não pedimos mais e agradecemos-lhe pelo seu tempo.

Padre Dehon Eu é que agradeço! Para mim anunciar o Evangelho e espalhar a devoção ao 
Coração de Cristo é sempre motivo de felicidade! 

28 “Ao domingo, era preciso multiplicar-se. À semana, havia as visitas aos doentes, alguns irregulares, as festas 
para preparar, o apostolado quotidiano no Círculo, as conferências, etc, etc. Graças a Deus, acredito que esta vida 
sobrecarregada não me afastava demasiado da união com Deus, uma vez que a minha alma sofria um pouco com 
isso.” (NHV 10/116).

http://www.dehondocs.it/document.html?id=43fdbda4-6b68-46d1-8a9e-8a91465fa1ad&title=Notes%20sur%20l%E2%80%99histoire%20de%20ma%20vie%20%E2%80%93%20Cahier%2010&locale=undefined&sidebar=true&_dt=1493196205410&bc=accueil%C2%AFjournaux%C2%AFNotes%20sur%20l'histoire%20de%20ma%20vie
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Responsável Agradeço ao Padre Dehon o tempo que nos dispensou e desejo-lhe tudo de bom 
no seu caminho!

Padre Dehon Obrigado! Muito obrigado!…

2. Refletir sobre a Justiça Social com o Padre Dehon
(Talvez não seja possível tratar todos os pontos preparados para este encontro. Por isso pode 
ser necessário escolher os textos a tratar.)

1. O caminho dehoniano é um caminho de justiça social
“Os fiéis leigos são chamados a cultivar uma 
autêntica espiritualidade laical, que os regenerem 
como homens e mulheres novos, imersos no 
mistério de Deus e inseridos na sociedade, santos 
e santificadores. Uma semelhante espiritualidade 
edifica o mundo segundo o Espírito de Jesus: 
torna capaz de olhar para além da história, sem 
dela se afastar; de cultivar um amor apaixonado 
por Deus, sem tirar o olhar dos irmãos, que se 
conseguem ver como os vê o Senhor e amar como 
Ele os ama. É uma espiritualidade que foge tanto 
do espiritualismo intimista como do ativismo 
social e sabe exprimir-se em uma síntese vital que 
confere unidade, significado e esperança à 
existência, por tantas e várias razões, contraditória 
e fragmentada. Animados por semelhante 
espiritualidade, os fiéis leigos podem contribuir, 
«do interior, à maneira de fermento, para a 
santificação do mundo, através do cumprimento do próprio dever, guiados pelo espírito 
evangélico, e a manifestarem Cristo aos outros antes de mais com o testemunho da vida» 
(Lumen Gentium, 31)”.

(Compêndio de Doutrina Social da Igreja, n. 545)

O Padre Dehon entreviu uma íntima relação entre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a 
ação social. Trata-se da mesma relação que a Igreja professa ao ensinar que não podemos amar 
com paixão a Deus, se não nos preocuparmos ativamente com as necessidades dos nossos 
irmãos e irmãs. O caminho dehoniano inclui ambas as dimensões: uma espiritualidade 
profunda, enraizada na consciência de sermos amados por Deus, e uma ação comprometida de 
cuidado do próximo. O Padre Dehon viveu isto na sua vida. Sabemos que a sua experiência do 
amor de Deus tinha raízes na sua experiência de amor na sua família. Do mesmo modo, quando 
ganhou consciência do sofrimento por que passavam as pessoas à sua volta, em Saint-Quentin, 
quis responder a essa dor com amor. Não se trata de uma resposta sentimental ou de uma 
resposta do tipo: “Vou rezar por ti”; é uma resposta que mete mãos à obra para eliminar as 
causas do sofrimento.

The Parable of the Rich Man...
 As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, 
knelt down before him, and asked him, “Good teacher, 
what must I do to inherit eternal life?”
Jesus answered him, “Why do you call me good?* No one 
is good but God alone. You know the commandments: 
‘You shall not kill; you shall not commit adultery; you 
shall not steal; you shall not bear false witness; you shall 
not defraud; honor your father and your mother.’”
He replied and said to him, “Teacher, all of these I have 
observed from my youth.”
Jesus, looking at him, loved him and said to him, “You 
are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give 
to [the] poor and you will have treasure in heaven; then 
come, follow me.” 
At that statement his face fell, and he went away sad, for 
he had many possessions.

Mark 10:17-22 

História do homem rico

Jesus ia pôr-Se a caminho, quando um homem se 
aproximou correndo, ajoelhou diante d’Ele e Lhe 
perguntou: «Bom Mestre, que hei de fazer para 
alcançar a vida eterna?»
Jesus respondeu: «Porque me chamas bom? Ninguém é 
bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: ‘Não 
mates; não cometas adultério; não roubes; não levantes 
falso testemunho; não cometas fraudes; honra pai e 
mãe’».
O homem disse a Jesus: «Mestre, tudo isso tenho eu 
cumprido desde a juventude».
Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: «Falta-
te uma coisa: vai vender o que tens, dá o dinheiro aos 
pobres, e terás um tesouro no Céu. Depois, vem e 
segue-Me».
Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e 
retirou-se pesaroso, porque era muito rico.

(Marcos 10,17-22)
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2. O caminho dehoniano faz-se na solidariedade com os pobres
“O princípio do destino universal dos bens requer que se cuide com particular solicitude dos 
pobres, daqueles que se acham em posição de marginalidade e, em todo caso, das pessoas 
cujas condições de vida lhes impedem um crescimento adequado. A esse propósito deve ser 
reafirmada, com toda a sua força, a opção preferencial pelos pobres (cf. João Paulo II, Discurso 
à Terceira Conferência Geral do CELAM [28.01.1979]). «Trata-se de uma opção, ou de uma 
forma especial de primado na prática da caridade cristã, testemunhada por toda a Tradição da 
Igreja. Ela concerne à vida de cada cristão, enquanto deve ser imitação da vida de Cristo; mas 
aplica-se igualmente às nossas responsabilidades sociais e, por isso, ao nosso viver e às 
decisões que temos de tomar, coerentemente, acerca da propriedade e do uso dos bens. Mais 
ainda: hoje, dada a dimensão mundial que a questão social assumiu, este amor preferencial, 
com as decisões que ele nos inspira, não pode deixar de abranger as imensas multidões de 
famintos, de mendigos, sem-teto, sem assistência médica e, sobretudo, sem esperança de um 
futuro melhor» (João Paulo II, Encíclica Sollicitudo Rei Socialis, n. 42).”

(Compêndio de Doutrina Social da Igreja, n. 182)

A experiência do Padre Dehon em Sain-Quentin constituiu um bom exemplo do que significa 
realmente a solidariedade com os pobres. Pode ser útil considerar por um momento aquilo que 
ele não fez. A resposta do Padre Dehon não se ficou por dizer a quem sofre que vai rezar por 
essa pessoa, podendo ir-se embora de mãos lavadas. Ele não lhes disse que aceitassem o 
sofrimento nesta terra como Cristo o aceitou, e que já sabiam que no Céu iam receber a 
recompensa. Na sua pregação, não incentivou ninguém a ajudar individualmente o seu 
próximo, ficando-se por aí. Quando o Padre Dehon entrou em contacto com os pobres, com 
quem passava por necessidades, com quem tinha perdido a esperança num futuro melhor em 
Saint-Quentin, fez o que podia para organizar a sociedade de modo a aliviar a pobreza e a 
precariedade à sua volta. Organizou as pessoas e trabalhou para melhorar as suas condições 
laborais e os seus salários. Falou com quem tinha influência na cidade, na região e na nação, 
para os consciencializar do sofrimento que existia à sua volta. Ajudou as pessoas a organizar-se 
com soluções que contribuíssem para a sociedade.

3. O caminho dehoniano faz-se com os outros
”Os fiéis são chamados a exercer o apostolado 
individual nas diversas condições da sua vida. 
Lembrem-se, contudo, que o homem é, por 
natureza, social, e que aprouve ao Senhor unir 
um Povo de Deus (cf. 1Ped 2,5-10) e num 
corpo (cf. 1Cor 12,12) os que creem em 
Cristo. Portanto, o apostolado em associação 
responde com fidelidade à exigência humana 
e cristã dos fiéis e é, ao mesmo tempo, sinal 
da comunhão e da unidade da Igreja em Cristo 
que disse: «Onde estão dois ou três reunidos 
em meu nome, aí estou eu no meio deles (Mt 
18,20).

Os fiéis exerçam, por conseguinte, o seu apostolado trabalhando para um só fim. Sejam 
apóstolos assim nas suas comunidades familiares como nas paróquias e dioceses, as quais 

The Parable of the Rich Man...
 As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, 
knelt down before him, and asked him, “Good teacher, 
what must I do to inherit eternal life?”
Jesus answered him, “Why do you call me good?* No one 
is good but God alone. You know the commandments: 
‘You shall not kill; you shall not commit adultery; you 
shall not steal; you shall not bear false witness; you shall 
not defraud; honor your father and your mother.’”
He replied and said to him, “Teacher, all of these I have 
observed from my youth.”
Jesus, looking at him, loved him and said to him, “You 
are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give 
to [the] poor and you will have treasure in heaven; then 
come, follow me.” 
At that statement his face fell, and he went away sad, for 
he had many possessions.

Mark 10:17-22 

Vós sois o sal da terra. Mas se ele perder a força, com 
que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para 
ser lançado fora e pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma 
cidade situada sobre um monte; nem se acende uma 
lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre 
o candelabro, onde brilha para todos os que estão em 
casa
Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para 
que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso 
Pai que está nos Céus

 (Mateus 5,13-16)
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exprimem a índole comunitária do apostolado. Exerçam-no também nas associações livres que 
resolverem formar.
O apostolado em associação é de grande importância também porque, nas comunidades 
eclesiais e nos vários meios, o apostolado exige com frequência ser realizado mediante a ação 
comum. As associações criadas para a ação apostólica comum fortalecem os seus membros e 
formam-nos para o apostolado. Além disso, distribuem ordenadamente e orientam o seu 
trabalho apostólico, de modo que se podem esperar daí frutos muito mais abundantes do que se 
agisse cada um por sua conta.”

(Concílio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem n. 18)

Enquanto dehonianos, não praticamos a caridade sozinhos, nem trabalhamos sozinhos em favor 
da justiça. Fazemos tudo isto enquanto Corpo de Cristo. Sozinho, um simples grão de sal faz 
pouco. É fácil de apagar uma luz sozinha. Não. Fomos chamados a reunir-nos, a trabalhar 
juntos. Trabalhar para mudar a sociedade é difícil. Se trabalhamos sozinhos, facilmente 
podemos ser vencidos pelo medo, pelo cansaço, pela resistência. Mas quando estamos com o 
outro, podemos receber apoio, quando enfraquecemos, e dar apoio quando o outro precisa de 
ser encorajado. Trabalhar com os outros também torna mais rentável o nosso esforço. 
Trabalhando em conjunto, em solidariedade, as pessoas podem realizar mais do que poderiam 
por si próprias.

E. Testemunho
O testemunho será dado durante a oração final

Com antecedência, o responsável de grupo pede a dois leigos dehonianos para prepararem um 
pequeno testemunho de mais ou menos cinco minutos, acerca do trabalho que têm realizado 
em favor da justiça social. Pode sugerir-se que sigam estas perguntas, mas não são obrigados 
a responder a todas as questões: Como é que começaram a sua atividade pastoral? Tiveram 
algumas experiências de conversão durante o percurso? Tiveram de superar algum 
preconceito ou de mudar de perspetiva? Que aspetos constituem um desafio para a sua 
atividade? Sentem-se recompensados pelo que fazem? Concretamente em quê? De que modo é 
que esta atividade pastoral os chama a trabalhar com outras pessoas? Como é que esta 
atividade pastoral produziu efeitos na compreensão e na relação com Deus?

Se este testemunho ou reflexão de grupo já foi feita no encontro anterior, pode convidar-se 
alguém da comunidade para falar do seu trabalho diário como católico. Neste caso, poderia 
ser um professor, um enfermeiro, um assistente social, alguém das Conferências Vicentinas, 
um político, etc. Poderia ser apresentado em forma de entrevista ou de debate direto com o 
grupo.

D. Debate e partilha
O caminho dehoniano é um percurso que somos chamados a fazer em conjunto
Durante este encontro, aprendemos algo acerca do chamamento a trabalhar pela justiça e a 
assistir aos pobres. Aprendemos que esta responsabilidade não é apenas individual, mas 
também uma responsabilidade do grupo. Vamos usar um pouco de tempo para debater como 
podemos viver aquilo que aprendemos.
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E. Momento de oração
Todos se reúnem à volta da pia batismal da paróquia. Coloca-se o círio pascal aceso junto da 
pia. Junto do círio, prepara-se um recipiente com sal e algumas velas. A iluminação deve ser 
pouca. (Se se faz o encontro fora da igreja, deve criar-se um espaço apropriado para a oração 
no lugar onde se fez o encontro, usando um grande recipiente com água, uma bíblia, junto com 
uma vela grande e outras mais pequenas, e um recipiente com sal.)

Cântico
Todos cantam um cântico que se refira ao povo que é luz do mundo. Durante o cântico, cada 
um acende uma vela no círio pascal e ficará com ela na mão durante a celebração.

Oração
Responsável Rezemos com estas palavras que são palavras do Padre Dehon, palavras que nos 

convidam a amar a Deus, palavras que nos chamam a amar o próximo. 
Recitemos juntos:

Todos O Coração de Jesus transborda de ternura
por todos os que sofrem,
por todos os que passam dificuldades,
por todos os que têm fome,
por todos os que estão doentes.
É um coração de pai, um coração de mãe, um coração de pastor.

 (CSJ 126)

Palavra de Deus
Responsável Apagamos as nossas velas para receber a luz e a vida que vêm do Evangelho. 

Escutemos de novo o Evangelho de São Mateus.

Leitor Do Evangelho segundo São Mateus (Mateus 5,13-16)

“Vós sois o sal da terra. Mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? 
Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um 
monte; nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas 
sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa.
Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas 
boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus.”

Leitor Palavra da Salvação.
Todos Glória a Vós, Senhor.

Testemunho
Responsável Escutemos agora um testemunho de dois de nós que estão envolvidos no 

apostolado com os pobres, com quem sofre, com quem tem a vida cheia de 
problemas, dificuldades, e complicações. O seu apostolado começou nas águas 
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desta fonte batismal. Eles têm anunciado o Evangelho com a própria vida, o 
mesmo Evangelho  que nos chama a ser luz do mundo e sal da terra. 

(Duas pessoas dão testemunho.)

No sinal da água e do sal
Responsável Convido cada um de vós a vir à frente e a benzer-se com água benta e a saborear 

uma pitada de sal.

Cada pessoa vem à frente, benze-se e mete uma pitada de sal à boca.

Responsável Em tempos, usava-se o sal no batismo. Tal como o nosso sinal da cruz é um 
modo de recordar a nossa vocação batismal a amar a Deus e ao próximo, 
também o sal era uma maneira de recordar o modo de vida cristão. É um modo 
de recordar o caminho dehoniano que estamos a percorrer. O sal conserva as 
coisas, o que é digno de ser guardado, e impede que apodreçam e se deteriorem. 
O sal dá sabor ao que é insípido. Enquanto cristãos, enquanto dehonianos, somos 
chamados a ser sal da terra. Que as nossas vidas, de modo especial a nossa vida 
em comunidade, possa conservar o Evangelho. Que nós possamos trabalhar para 
impedir a podridão e a deterioração da injustiça. Que as nossas ações, com 
Cristo, ajudem os pobres a viver uma vida humana cheia de dignidade.

Oração dominical
Responsável Rezemos juntos para que venha o Reino de Deus, recitando a oração que Jesus 

nos ensinou.

Todos Pai Nosso....

Conclusão
Responsável A nossa oração terminou, vamos em paz e sejamos sal e luz para a terra.

Todos Graças a Deus. 
 
Responsável  Mas, antes de irmos embora, saudemo-nos com um gesto de paz...

Sugestões de leitura
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Encontro XXXVI
ENVOLVIDOS NA ESPIRITUALIDADE SOCIAL

Objetivos do encontro
No contexto dos grandes objetivos do Iter formativo, tais como o crescimento de um espírito 
comum entre os leigos dehonianos e a valorização da espiritualidade do Padre Dehon, este 
encontro ajudará os participantes a:
 Compreender as raízes batismais do caminho dehoniano.
 Compreender que o caminho dehoniano se vive na vida familiar, na paróquia e no mundo.
 Compreender que o caminho dehoniano é uma vocação a uma vida de virtude pessoal.
 Compreender que o caminho dehoniano é uma vocação ao empenho social.

Estrutura do encontro
Oração. Convém que os leigos dehonianos tenham acesso ao material, especialmente à parte da 
Reflexão, antes do encontro. A parte da Reflexão está dividida em parágrafos, cada um deles 
com material de fontes fundamentais, seguido de uma pequena reflexão. Pede-se que, antes do 
encontro, cada pessoa estude individualmente cada parágrafo, em ambiente de oração, e que 
faça anotações pessoais sobre cada parágrafo antes de passar ao seguinte. Isto é essencial para 
atingir o objetivo de se apropriar do Íter formativo e da sua espiritualidade como espiritualidade 
de cada um na vida de cada dia. Estas anotações podem ser questões, pensamentos, pontos que 
tocam as pessoas como algo de novo, ou mesmo pensamentos e exemplos pessoais.

Partilha. Tinha sido pedido aos participantes que fizessem anotações, enquanto meditavam 
sobre o texto deste encontro. Propõe-se que o responsável de grupo o divida em subgrupos de 5 
a 9 pessoas. O responsável começará por ler em voz alta o primeiro parágrafo, pedindo depois a 
a cada participante que partilhe no seu grupo os frutos da sua meditação sobre o parágrafo em 
questão (com a ajuda das anotações feitas previamente). Isto é essencial para atingir o objetivo 
de reconhecer o espírito comum que une os leigos dehonianos e para se apropriar do Íter 
formativo e da sua espiritualidade como espiritualidade de cada um na vida de cada dia. Depois 
de um tempo razoável de debate, o responsável pede a um grupo que partilhe os resultados do 
seu debate. Quando terminar a partilha e o debate sobre o primeiro parágrafo, passa-se ao 
seguinte e continua-se com o mesmo método de partilha.

Desenvolvimento do encontro

A. Acolhimento
Num lugar visível a todos, talvez em cima de um pedestal, está uma veste branca com uma cruz 
dehoniana.
Canta-se as estrofes iniciais de um cântico que fale de amor e de trabalho em favor da justiça 
no mundo.
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Palavra da Bíblia (Lucas 4,16-18)
Leitor Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas.
Todos Glória a Vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus foi então a Nazaré, onde Se tinha criado.
Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-Se para fazer a leitura.
Entregaram-Lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que 
estava escrito:
«O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque Ele me ungiu
para anunciar a boa nova aos pobres.

Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos
e a vista aos cegos,
a restituir a liberdade aos oprimidos
e a proclamar o ano da graça do Senhor».

Palavra do Padre Dehon
(Leitor) Por onde começar? Esta é a primeira questão que se deve colocar qualquer pessoa que 
tenha autoridade moral ou positiva sobre os outros e que queira fazer bom uso dessa autoridade.

Pároco na sua paróquia; vigário às ordens de um pároco; leigo católico com uma certa posição 
honrosa na sociedade; responsável de uma fábrica que emprega vários operários; proprietário 
ou feitor de uma grande exploração agrícola: quem tiver experimentado o desejo de trabalhar a 
favor da renovação moral e religiosa do nosso pobre país e quiser utilizar, a influência social 
que a Providência lhe colocou entre as mãos, em favor de Deus, da Igreja e de França, a maior 
parte das vezes, encontra-se a braços com as incertezas e as hesitações do início.

Por onde começar? Responderemos: por ti mesmo! Antes de mais, quer sejas um padre ou um 
leigo piedoso, é preciso deixar bem claro que tu não foste criado para os bancos da igreja nem 
para a sacristia. É preciso deixar bem claro que tu és sal da sociedade e luz da vida social; que 
deves ir ao encontro dos homens, tanto ou mais que ao encontro das mulheres e das crianças.29

Leitor Demos graças a Deus pela mensagem desta leitura:
Leitor Graças a Deus.

Cantam-se a últimas estrofes do cântico que foi cantado no momento de acolhimento.
Quando se está a cantar as últimas estrofes, alguém traz um recipiente com água benta e 
coloca-o em cima da veste branca.

29 Adaptado do seu artigo: O método do trabalho social [“La méthode des œuvres sociales. Par où il faut 
commencer?”, ART-REV-8031019, 1-2]
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B. Reflexão sobre o tema

1. O caminho dehoniano radica-se no batismo
”Existe na Igreja diversidade de funções, mas unidade 
de missão. Aos Apóstolos e seus sucessores, confiou 
Cristo a missão de ensinar, santificar e governar em 
seu nome e com o seu poder. Mas os leigos, dado que 
são participantes do múnus sacerdotal, profético e real 
de Cristo, têm um papel próprio a desempenhar na 
missão do inteiro Povo de Deus, na Igreja e no 
mundo”.

(Concílio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, n. 2)

Ser leigo significa, antes de mais, viver a graça do 
nosso batismo. É lá que começa a nossa vida de 
serviço. No batismo, cada um de nós foi ungido para 
ser sacerdote. Não quer dizer que todos fomos 
ordenados com as ordens sacras. Isso é outra coisa. 
Quer dizer que cada um de nós é chamado a fazer da sua vida uma oferta a Deus. Isto é muito 
importante; vale a pena dizê-lo de novo: todos e cada um de nós somos chamados a oferecer a 
nossa vida ao serviço da vontade de Deus na Igreja e no mundo. Isto pode ser uma realidade 
desafiante e entusiasmante. Pode ser desafiante, porque é mais cómodo deixar que o nosso 
pároco carregue sozinho a responsabilidade de ser santo e de anunciar o Evangelho. Quando 
procedemos assim, demitimo-nos da nossa vocação batismal. Pode ser entusiasmante, porque 
este chamamento para ser sacerdote transforma tudo o que existe na nossa vida numa oferenda 
a Deus: a nossa família, o nosso trabalho na paróquia, o nosso empenho e nosso trabalho, a 
maneira como tratamos os outros, e a forma como tratamos a sociedade e a criação.

2. O caminho dehoniano começa na família
“Foi a própria família que recebeu de Deus a missão de ser a primeira célula vital da 
sociedade. Cumprirá essa missão se se mostrar, pela piedade mútua dos seus membros e pela 
oração feita a Deus em comum, como que o santuário doméstico da Igreja; se toda a família se 
inserir no culto litúrgico da Igreja e, finalmente, se a família exercer uma hospitalidade 
atuante e promover a justiça e outras boas obras em serviço de todos os irmãos quê sofrem 
necessidade. Podem enumerar-se, entre as várias obras de apostolado familiar, as seguintes: 
adoptar por filhos crianças abandonadas, receber com benevolência estrangeiros, coadjuvar 
no regime das escolas, auxiliar os adolescentes com conselhos e meios materiais, ajudar os 
noivos a prepararem-se melhor para o matrimónio, colaborar na catequese, auxiliar os 
esposos e as famílias que se encontram em crise material ou moral, proporcionar aos velhos 
não só o necessário, mas também fazê-los participar, com equidade, dos frutos do progresso 
económico”.

 (Concílio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, n. 11)

Deus todo-poderoso,
Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,

que vos concedeu o perdão de todos os pecados
e vos deu uma vida nova

pela água e pelo Espírito Santo,
agora que fazeis parte do seu povo

unge-vos com o Crisma da salvação,
para que permaneçais, eternamente,

membros de Cristo sacerdote, profeta e rei.

(Unção depois do batismo
Ritual da Iniciação Cristã dos Adultos)
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O Padre Dehon acreditava que a 
fonte da nossa relação com Deus 
está no seu amor. Primeiro, nós 
fazemos experiência do amor de 
Deus por nós; depois, 
respondemos, estendendo esse 
amor aos que nos rodeiam. Isto 
começa na família. A experiência 
que o Padre Dehon fez do amor 
de Deus baseava-se no amor que 
recebeu dos pais. Este tipo de 
amor nem sempre é fácil. Nem 
sequer o foi para a família 
Dehon. Eles não eram perfeitos. 
O pai do Padre Dehon, e por 
vezes também a sua mãe, não 
queria que ele fosse padre. 
Queriam que fosse advogado. 
Houve muitos anos de tensão. 
Muitas discussões. Muitas 
lágrimas. Apesar de tudo, entre 
anos bons e menos bons, o Padre 

Dehon encontrou na sua família um amor que o ensinou a reconhecer o amor no Coração de 
Cristo. Este amor exprimia-se com palavras de afeto e desafiava a família a abrir-se para além 
da própria família: o amor que eles sentiam uns pelos outros exprimia-se também através da 
liturgia e do serviço aos outros. A mãe do Padre Dehon foi o melhor exemplo disto: também 
estava envolvida no serviço aos necessitados da comunidade. Mas quando o Padre Dehon foi 
ordenado, até mesmo o seu pai começou a envolver-se mais na paróquia. Podemos aprender 
com a experiência familiar do Padre Dehon: a transmitir afeto; a manter relação, mesmo em 
tempos menos bons; a reservar um lugar central para Deus e para a paróquia; a ir ao encontro 
dos necessitados.

3. O caminho dehoniano faz-se na paróquia
“A paróquia dá-nos um exemplo claro de apostolado comunitário porque congrega numa 
unidade toda a diversidade humana que aí se encontra e a insere na universalidade da Igreja. 
Acostumem-se os leigos a trabalhar na paróquia intimamente unidos aos seus sacerdotes, a 
trazer para a comunidade eclesial os próprios problemas e os do mundo e as questões que 
dizem respeito à salvação dos homens, para que se examinem e resolvam no confronto de 
vários pareceres. Acostumem-se, por fim, a prestar auxílio a toda a iniciativa apostólica e 
missionária da sua comunidade eclesial na medida das próprias forças.”

(Concílio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, n. 10)

A que se pode comparar uma paróquia dehoniana? Como seria uma paróquia idealizada pelo 
Padre Dehon? Podemos ter uma ideia, partindo da sua primeira experiencia paroquial e, Saint-
Quentin, em França. Muitas vezes terá dito tanto aos padres como aos fiéis para “saírem das 
sacristias” ou para “saírem dos bancos da igreja”. Claro que isto quer dizer que as pessoas 

Roma, 20 de dezembro de 1866
Queridos pais,

Esta carta chegará às vossas mãos alguns dias antes do dia 1 de 
janeiro. Contudo, mesmo se é um pouco prematuro, confio-lhe os meus 
votos. Desejo que tenhais saúde e prosperidade temporal e, sobretudo, 
a paz do coração e o progresso no caminho da salvação. … 
O meu afeto e a minha lealdade filial para convosco cresce de dia para 
dia e, não raro, o sentimento de gratidão que vos devo enche-me o 
coração de emoção ... 
Atribuo à educação que me destes na minha infância a graça da 
vocação e do zelo que Deus me deu. Por tudo isto, agradeço sobretudo 
à minha querida mãe que sempre me deu ao mesmo tempo os preceitos 
e o exemplo da santidade. Peço que transmitais os meus votos aos 
meus tios de La Capelle, de Dorengt, de Nouvion, e de Vervins... 
Apresentai também os meus votos ao Sr. Deão, à Sr.ª Fievet e às outras 
pessoas que se interessam por mim. Com esta, mando outra pequena 
carta para o Henry, para a Laure e um para a Mãezinha Dehon.
Peço-vos a gentileza de me mandar de vez em quando nas vossas 
cartas alguns selos franceses, porque não é fácil encontrá-los aqui em 
Roma. Abraço-vos com todo o meu coração e, em espírito, fá-lo-ei de 
novo no dia 1 de janeiro.

O vosso filho dedicado,
L. Dehon
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gastam o seu tempo na sacristia e nos bancos da igreja. Mas o Padre Dehon tinha pouca 
paciência com quem era católico apenas ao domingo, ou com os padres que ficavam amarrados 
ao edifício da igreja. Ser um povo eucarístico exige que as pessoas se abram. Durante a 
semana, o Padre Dehon chamava os seus paroquianos para falar sobre o que significa ser 
católicos e sobre justiça social. Ele abriu-se aos jovens necessitados. Criou espaços sadios para 
os jovens e para os homens passarem o tempo no fim do dia de trabalho. Ajudou a encontrar 
casa para pessoas que precisavam, principalmente para operários sem família. É assim que uma 
paróquia dehoniana deve parecer: pessoas que se reúnem para louvar a Deus, e que depois saem 
para concretizar o amor de Deus pelas vias do mundo.

4. O caminho dehoniano faz-se no mundo
”Por vocação própria, compete aos leigos procurar o 
Reino de Deus tratando das realidades temporais e 
ordenando-as segundo Deus. Vivem no mundo, isto é, 
em toda e qualquer ocupação e atividade terrena, e 
nas condições ordinárias da vida familiar e social, 
com as quais é como que tecida a sua existência. São 
chamados por Deus para que, aí, exercendo o seu 
próprio ofício, guiados pelo espírito evangélico, 
concorram para a santificação do mundo a partir de 
dentro, como o fermento.”

(Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 31)

Algumas pessoas admiram-se de que a Igreja tenha uma bênção oficial para os barcos e para os 
instrumentos de pesca. Os barcos e a pesca podem parecer demasiado comuns e habituais. São 
realidades completamente comuns. Mesmo assim, não é exatamente aí que somos chamados a 
viver a vocação à vida batismal e a anunciar o evangelho? É nas realidades comuns, ordinárias, 
de todos os dias que nós fazemos que o Reino de Deus comece a crescer. Sim, até mesmo num 
barco de pesca. Sim, também no autocarro que apanhamos para ir trabalhar, na mala ou da 
caixa registadora que usamos, na pá que seguramos, no trabalho que todos os dias nos suja as 
mãos, nos colegas de trabalho e nos clientes com quem nos encontramos no emprego. Algumas 
pessoas podem achar que nestas pessoas e nestes lugares tão comuns se distraem da sua vida de 
fé, se distraem do caminho de uma vida santa. Não é o caso do Padre Dehon. Para o Padre 
Dehon, as nossas relações ordinárias, o nosso esforço, o nosso lugar de trabalho, uma rua – ou 
mesmo um barco de pesca – são verdadeiramente o lugar em que somos chamados a dar 
visibilidade ao amor de Deus.

5. O caminho dehoniano é um caminho de virtude 
“Os leigos realizam esta missão da Igreja no mundo, antes de tudo, por aquela coerência da 
vida com a fé, pela qual se tornam luz do mundo; pela honestidade nos negócios, com a qual a 
todos atraem ao amor da verdade e do bem e, finalmente, a Cristo e à Igreja; pela caridade 
fraterna que, fazendo-os participar das condições de vida, dos trabalhos, dos sofrimentos e 
aspirações de seus irmãos, prepara insensivelmente todos os corações para a ação da graça 
salutar; por aquela plena consciência da participação que devem ter na construção da 
sociedade, a qual os leva a esforçarem-se por desempenhar com magnanimidade cristã a 
atividade doméstica, social e profissional. Assim, o seu modo de agir penetra pouco a pouco 
no meio de vida e de trabalho.”

(Concílio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem #13)

Protegei este barco
da adversidade dos ventos
e da turbulência das ondas:
amparados pelo vosso constante auxílio,
os que nele navegarem
alcancem bom êxito nos seus empreendimentos
e cheguem felizmente ao porto desejado.

(da Oração de bênção de um barco)
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O Padre Dehon experimentou fortemente o amor de 
Deus. Experimentou-o, em primeiro lugar, quando 
crescia na sua família. Essa experiência levou-o a 
desenvolver uma grande compaixão pelo mundo que 
sofre, por aqueles que precisam de fazer experiência 
dessa espécie de amor na sua vida. Se pensarmos em 
todos aqueles que sofrem neste mundo, em todas 
aqueles para quem a vida é duríssima, facilmente 
podemos deixar-nos vencer pelo medo. Neste mundo 
são tantos os que labutam, os indigentes, os que 
precisam de cura. Pode ser difícil pensar em todas as 
necessidades que há no mundo. Olhando para tantas 
pessoas a passar necessidade, perguntamo-nos o que poderemos fazer para ajudar? O Padre 
Dehon acreditava que o Coração de Cristo nos mostra o caminho a seguir: ser misericordiosos. 
O Antigo Testamento tem uma palavra maravilhosa para descrever o sentimento que Deus tem 
por nós: a palavra rahamim (os órgãos internos da pessoa) encerra um significado que conjuga 
numa só a palavra o “amor” e a “bondade” de Deus. Tal como Deus, somos chamados a usar 
amor e bondade para com as pessoas que encontramos na nossa família, no nosso trabalho, para 
com as pessoas que trabalham connosco. Isto que dizer que o amor de Deus nos chama a ser 
honestos, verdadeiros, justos, amáveis, e genuínos com os nossos familiares, com os nossos 
vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos empregados, os nossos patrões. Resumindo: 
sempre e para com todos. No caminho dehoniano não há espaço para professar o nosso amor 
por Deus dentro da igreja, sem lhe dar seguimento na rua e no mercado, sendo justos e honestos 
naquilo que fazemos.

6. O caminho dehoniano interessa-se pela justiça e pela criação
“Devido à própria economia da salvação, devem os fiéis aprender a distinguir cuidadosamente 
entre os direitos e deveres que lhes competem como membros da Igreja e os que lhes dizem 
respeito enquanto fazem parte da sociedade humana. Procurem harmonizar entre si uns e 
outros, lembrando-se que se devem guiar em todas as coisas temporais pela consciência cristã, 
já que nenhuma atividade humana, nem mesmo em assuntos temporais, se pode subtrair ao 
domínio de Deus. É muito necessário em nossos dias que esta distinção e harmonia se 
manifestem claramente nas atitudes dos fiéis, que a missão da Igreja possa corresponder mais 
plenamente às condições particulares do mundo atual. Assim como se deve reconhecer que a 
cidade terrena se consagra a justo título aos assuntos temporais e se rege por princípios 
próprios, assim com razão se deve rejeitar a nefasta doutrina que pretende construir a 
sociedade sem ter para nada em conta a religião, atacando e destruindo a liberdade religiosa 
dos cidadãos.”

(Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 36)

Enquanto dehonianos, levamos uma vida de virtude pessoal. O Padre Dehon queria que nós 
experimentássemos o amor de Deus na nossa vida. Queria que nós respondêssemos a esse amor 
com verdade e honestidade para com aqueles que encontramos. Mas não se ficou por aí. O 
Padre Dehon acreditava vigorosamente que tal como nós devemos fazer esta experiência 
pessoal do amor de Cristo, também as sociedades deste mundo devem ser permeadas pelo 
espírito e o amor de Cristo. A Igreja coloca esta responsabilidade decisivamente nas mãos dos 

O Coração de Jesus
transborda de ternura
por todos os que sofrem,
por todos os que penam,
por todos os que têm fome,
por todos os que estão doentes.
É um coração de pai,
um coração de mãe,
um coração de pastor.

(CSJ 126)
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leigos, também dos leigos dehonianos. São eles quem melhor pode fazer com que as pessoas, as 
organizações, as nações deste mundo sejam permeadas de justiça, caridade e paz. No fim de 
contas, são eles os que têm uma vida imersa no trabalho, os que têm um melhor savoir faire 
secular, e quem tem a habilidade cívica e social para transformar o modo como as pessoas 
tratam umas com as outras. Esta vocação é maravilhosa: pelo Batismo, enquanto membros de 
Cristo, chamados a transformar a sociedade humana, de modo que ela possa ser reflexo do 
amor de Deus. É também uma vocação que exige coragem e força, porque no mundo nem todos 
ficarão contentes com a justiça de Deus, por exemplo no caso do comum destino dos bens, que 
requer uma distribuição mais igualitária da riqueza. Contudo, com o Padre Dehon, juntamo-nos 
a todos os cristãos que rezam: “Venha o teu Reino”.

C. Testemunho
Tendo em conta aquilo que tratámos nos parágrafos anteriores, há alguém que possa dar um 
testemunho, terminando as seguintes frases? Algumas das questões podem levar a ulteriores 
assuntos, ou a um debate no interior do grupo. Requer alguma abertura e improvisação.

“Sinto algum desconforto, quando penso em mim sob o ponto de vista da imagem batismal do 
sacerdote, porque...”

“Uma vez, quando senti que ser pai/mãe era uma vocação, foi aí que...”

“Uma das maiores lutas que tenho na vida familiar é tentar ser um instrumento do amor de 
Deus, quando me encontro diante de familiares que são...”

“Uma vez em que o meu pai/a minha mãe fizeram alguma coisa que me fez sentir amado/a por 
Deus, foi quando…”

“Uma das celebrações da nossa paróquia que melhor recordo, foi quando nós...”

“Sinto grande dificuldade em pensar no meu lugar de trabalho como um lugar sagrado, como 
um espaço de encontro com o amor de Deus, porque...”

“Penso que é difícil ser justo e honesto com o meu chefe/um empregado/um colega de 
trabalho/um cliente, porque...”

“Uma vez em que fui vítima de injustiça, foi quando...”

“Uma vez em que fui injusto/a com outra pessoa, foi quando...”

“Uma vez em que tive de fazer um verdadeiro sacrifício em favor da justiça no mundo, foi 
quando...”

“Tenho uma vida confortável e não me sinto tocado/a pela injustiça, porque...”

“Uma vez em que fiquei verdadeiramente orgulhoso/a do meu distrito/do meus país, por causa 
do seu sentido de justiça e de direito, foi quando...”

“Uma vez em que me senti envergonhado com o meu distrito/o meu país por causa da sua 
injustiça foi quando...”

“Uma vez em que me senti incapaz de enfrentar a injustiça, foi quando...” 
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(Deixem que esta questão se transforme num debate: O que fazemos quando nos sentimos 
incapazes, impotentes? Será que somos tão incapazes como parece? Se somos incapazes, onde 
podemos encontrar a nossa força e paz? Se somos poderosos, onde encontramos coragem e 
amor?)

D. Debate e partilha
Depois de ter escutado os testemunhos anteriores, usem as mesmas frases, e escolham uma das 
frases para iniciar uma partilha no grupo. Seria bom que tocasse na vossa experiência familiar, 
paroquial, na vossa cidade, no vosso país. A este ponto, os membros do grupo já deveriam 
confiar o suficiente uns nos outros para permitir um debate franco e pessoal. Seria bom que, 
tanto quanto possível, a conversa girasse à volta de assuntos de justiça social. Usem a última 
frase como ponto de partida: “Uma vez em que me senti incapaz de enfrentar a injustiça, foi 
quando...”

E. Momento de oração

Introdução
Presidente Está a chegar o momento de nos separarmos, de regressarmos às nossas famílias, 
de regressar às vias do mundo, colocando-nos ao serviço do Evangelho. Fazemo-lo com uma 
maior consciência do chamamento do nosso batismo, do amor de Cristo, do chamamento a 
partilharmos esse amor no mundo.
Escutemos de novo as palavras do Padre Dehon.

Palavras do Padre Dehon
Leitor Palavras do Padre Leão João Dehon, do seu artigo “O método das obras 
sociais”30

Por onde começar? Esta é a primeira questão que se deve colocar qualquer pessoa que tenha 
autoridade moral ou positiva sobre os outros e que queira fazer bom uso dessa autoridade.

Pároco na sua paróquia; vigário às ordens de um pároco; leigo católico com uma certa posição 
honrosa na sociedade; responsável de uma fábrica que emprega vários operários; proprietário 
ou feitor de uma grande exploração agrícola: quem tiver experimentado o desejo de trabalhar a 
favor da renovação moral e religiosa do nosso pobre país e quiser utilizar, a influência social 
que a Providência lhe colocou entre as mãos, em favor de Deus, da Igreja e de França, a maior 
parte das vezes, encontra-se a braços com as incertezas e as hesitações do início.

Por onde começar? Responderemos: por ti mesmo! Antes de mais, quer sejas um padre ou um 
leigo piedoso, é preciso deixar bem claro que tu não foste criado para os bancos da igreja nem 
para a sacristia. É preciso deixar bem claro que tu és sal da sociedade e luz da vida social; que 
deves ir ao encontro dos homens, tanto ou mais que ao encontro das mulheres e das crianças.

Leitor Demos graças a Deus pela mensagem desta leitura:
Leitor Graças a Deus.

30 L. Dehon, “La méthode des œuvres sociales. Par où il faut commencer ?”, ART-REV-8031019, 1-2 (cf. OSC I: 
Artigos, 1899-1922).
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Cântico
(As primeiras estrofes do cântico com o encontro tinha começado.)

Leitura do Evangelho
Leitor Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas.
Todos Glória a Vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus foi então a Nazaré, onde Se tinha criado.
Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-Se para fazer a leitura.
Entregaram-Lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que 
estava escrito:
«O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque Ele me ungiu
para anunciar a boa nova aos pobres.

Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos
e a vista aos cegos,
a restituir a liberdade aos oprimidos
e a proclamar o ano da graça do Senhor».

(Últimas estrofes do mesmo cântico.)

Presidente Como começar? Enquanto membros de Cristo, o Espírito do Senhor está sobre 
nós. Foi-nos dado no nosso batismo. Como começar? Proclamemos juntos as palavras do Padre 
Dehon:

Todos O Coração de Jesus  transborda de ternura
por todos os que sofrem,
por todos os que passam dificuldade,
por todos os que têm fome,
por todos os que estão doentes.
É um coração de pai,  um coração de mãe, um coração de pastor.

 (CSJ 126)

No sinal da água
Presidente Começamos por recordar a graça e o amor de Deus, que brota do nosso batismo. 
Começamos por fazer experiência da nossa vocação batismal a espalhar o amor de Deus aos 
pobres, aos cativos, aos cegos, aos oprimidos. Faço o convite para que cada um de nós venha à 
frente e nos assinalemos uns aos outros com as águas do batismo.

Todos vão à frente e, conforme as circunstâncias, assinalam a fronte uns dos outros com água 
benta que está no recipiente.

Oração dominical
Presidente Rezemos juntos com as palavras que Jesus Cristo nos ensinou...
Todos Pai nosso....
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Conclusão
Presidente Encerramos saudando-nos uns aos outros na paz de Cristo.

Sugestões de leitura
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Encontro XXXVII
LEÃO DEHON E A ORAÇÃO

Objetivos do encontro
 Envolver o nosso pensamento, imaginação e desejo na meditação, a fim de aprofundar a nossa 

união pessoal com Cristo (Catecismo da Igreja Católica, 2708);
 Meditar como Leão Dehon fez: Ver (Jesus diante dos meus olhos), Amar (Jesus no meu 

coração), Agir (Jesus nas minhas mãos);
 Meditar sobre a Paixão de Cristo, indo do exterior para o interior e do interior para o superior 

(Santo Agostinho)

Estrutura do encontro
 Examinar a forma como Leão Dehon meditou as Escrituras: centrando-nos em Jesus e 

permitindo que Ele nos fale através do texto inspirado;
 Centrar-se na Paixão de Cristo “num esforço por descobrir o seu amor sob a superfície dos 

mistérios” da sua vida (cf. VAM 115);
 Usar o método de Santo Agostinho: partir do exterior para o interior e do interior para o 

superior, a fim de ficarmos repletos de um amor semelhante ao de Cristo, e para que possamos 
levar as nossas [metafóricas] cruzes todos os dias (cf. Lc 9,23).

Desenvolvimento do encontro

A. Acolhimento
Para começar o encontro, sugerimos o uso da música “Day by Day”. Pode-se encontrar a letra e a 
melodia, em www.google.com e digitando “Day by Day”. Ao cantar a Canção, podemos fazer os 
seguintes gestos: em “to see thee more clearly - para ver o Senhor mais claramente” cada um deve 
estender as mãos, palmas abertas, aproximadamente 30 cm diante dos olhos; Em “Love thee more 
dearly - amá-lo mais profundamente” deve-se cruzar as mãos sobre o peito; Em “Follow thee more 
nearly - segui-lo mais de perto” deve-se suspender as mãos estendidas de palmas para cima.31

Canção: “Day by Day” (do musical “Godspell”)

Day by day
Day by day
Oh Dear Lord
Three things I pray
To see thee more clearly
Love thee more dearly
Follow thee more nearly
Day by day

31 Esta canção sugerida no texto original pode ser substituída por outra adequada, em português.

https://translate.google.com/translate?hl=pt-PT&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://www.google.com
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Palavra da Bíblia (João 17,1-10)
Assim falou Jesus. Depois, levantando os olhos ao céu, exclamou: “Pai, chegou a hora! Manifesta a 
glória do teu Filho, de modo que o Filho manifeste a tua glória, segundo o poder que lhe deste sobre 
toda a Humanidade, a fim de que dê a vida eterna a todos os que lhe entregaste. Esta é a vida eterna: 
que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Eu manifestei a 
tua glória na Terra, levando a cabo a obra que me deste a realizar. E agora Tu, ó Pai, manifesta a 
minha glória junto de ti, aquela glória que Eu tinha junto de ti, antes de o mundo existir.
Dei-te a conhecer aos homens que, do meio do mundo, me deste. Eles eram teus e Tu mos 
entregaste e têm guardado a tua palavra. Agora ficaram a saber que tudo quanto me deste vem de ti, 
pois as palavras que me transmitiste Eu lhas tenho transmitido. Eles receberam-nas e reconheceram 
verdadeiramente que Eu vim de ti, e creram que Tu me enviaste. É por eles que Eu rogo. Não rogo 
pelo mundo, mas por aqueles que me confiaste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu e o que é 
teu é meu; e neles se manifesta a minha glória”.

Palavra do Padre Dehon
Pôr o grupo a meditar nas seguintes palavras do Padre Dehon:
“Deveríamos ler e meditar a palavra de Deus, interpretada pela voz interior do Espírito Santo” 
(NHV 6/58 – 29.05.1868 – Retiro para a ordenação diaconal)

B. Reflexão sobre o tema

1. A forma como Leão Dehon leu (e meditou) as Escrituras

a. A oração da Igreja
A oração pessoal dos cristãos tem sido tradicionalmente inspirada na oração litúrgica da Igreja. A 
sua estrutura básica é um diálogo. Na liturgia, a primeira leitura da Escritura, que é proclamada pelo 
leitor, é seguida por um salmo que a comunidade canta ou recita como a resposta à leitura que 
acabou de ouvir. Por exemplo, na Festa do Sagrado Coração de Jesus, a primeira leitura da Escritura 
é tirada do profeta Ezequiel: “O Senhor Deus diz: Eu mesmo cuidarei e apascentarei as minhas 
ovelhas. Como um pastor cuida de seu rebanho quando se encontra entre as suas ovelhas, assim eu 
cuidarei das minhas ovelhas. Eu os resgatarei de todo lugar onde se dispersaram... “ (Ez 34,11-12). 
A resposta da comunidade a esta leitura é tirada do Salmo 23: “O Senhor é o meu pastor; nada me 
falta. Em pastagens verdejantes repouso... Mesmo que eu ande por vale escuro eu não temo nenhum 
mal; porque vós estais comigo...” A resposta do salmo pela comunidade cristã afirma a sua 
aceitação do que acabou de ouvir na profecia de Ezequiel. Da mesma forma, depois da proclamação 
do Evangelho, segue-se uma “homilia”: uma palavra que significa “semelhante a” ou “unida” ao 
Evangelho que o precedeu. Para ajudar o Evangelho a mover as mentes e corações dos ouvintes, o 
pregador deve interpretar a Palavra de Deus através da aplicação da verdade eterna do Evangelho às 
circunstâncias concretas na vida da comunidade (cf. PO 4).

b. Jesus e a oração das Escrituras
Vemos este método na sinagoga de Nazaré, quando Jesus lê o texto do profeta Isaías: “O Espírito do 
Senhor está sobre mim” (61,1-2), e, em seguida, passa a interpretá-lo: “Hoje esta Escritura que 
ouvis cumpre-se em mim” (Lc 4,21). O Senhor, primeiro, proclamou as Escrituras, depois explicou 
a sua relevância mostrando como estavam a cumprir-se nas obras que realizava. Da mesma forma, 
quando João Batista envia dois dos seus discípulos para perguntar a Jesus se ele é “aquele que há de 
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vir, ou devemos esperar outro?” (Lc 7,19), ele responde, indicando a forma como cumpre a profecia 
de Isaías sobre o Messias, que “abre os olhos ao cego, que cura os humildes e os abatidos do 
coração, e que prega a Boa Nova aos pobres” (Is 61,1-2; Lc 7,22). Mais uma vez Jesus usa as 
Escrituras para interpretar o significado do que faz, e desta forma explica o significado do que 
ocorre e do cumprimento da promessa de Deus através do profeta.

c. Leão Dehon e o modo de ler (e meditar) as Escrituras
Vários dos escritos espirituais de Leão Dehon têm a forma de meditações sobre os evangelhos. 
Normalmente seguem o mesmo formato: (1) Leitura do texto bíblico; (2) uma meditação que 
reflete sobre o significado e as implicações do texto; (3) uma oração pedindo a graça expressa no 
texto; e (4) uma resolução para cooperar com a graça que o Senhor concede, a fim de incorporar 
este ensinamento, levando-o para o coração e colocá-lo em prática. Esta é uma adaptação apostólica 
da forma monástica tradicional de oração conhecida como “Lectio Divina”, que é uma leitura orante 
das escrituras.

d. Leão Dehon e a sua prática de oração
No início da década de 1860, quando estudava Direito em Paris, Leão Dehon partilhava um 
apartamento com o seu amigo Leão Palustre. Depois de uma breve descrição do conforto do seu 
quarto e da decoração artística, escreve: “Nós amamos o trabalho. Acordamos às cinco horas e 
começamos o nosso dia com meia hora de leitura da Escritura, usando os comentários de Dom 
Calmet” (NHV 2/3). Há várias coisas que vale a pena notar aqui. Primeiro, há o compromisso de 
um tempo regular e formal de oração todos os dias. Uma das primeiras regras da oração é a reserva 
de tempo fixo todos os dias para esta atividade. Em segundo lugar, o fato de usarem as Escrituras 
para a oração é digno de nota, numa época em que os católicos eram mais propensos a usar livros de 
oração e de devoções do que ler a Bíblia. Em terceiro lugar, pela forma de oração - uma leitura 
lenta, audível, meditativa de um texto da Escritura - é uma adaptação da prática monástica 
tradicional de “lectio divina”, onde a mente se concentra numa passagem da Bíblia que se lê 
devagar, repetidamente, pronunciando as palavras, para que penetrem nos nossos ouvidos e 
“empapem” o nosso coração como chuva suave (cf. Is 55,10-11). Esta abordagem contrastava 
fortemente com a inovação moderna da “oração mental” que, como o nome indica, era um esforço 
intelectual envolvendo a reflexão sistemática sobre uma ideia religiosa ou bíblica.

e. Leão Dehon e o objetivo da meditação: União com Cristo
Poucos anos depois, tendo Leão entrado no Seminário Francês, em Roma, escreve que tinha tentado 
primeiramente aplicar-se no método da oração mental, mas “seguindo o conselho que o Padre Freyd 
me deu para tender à união com o Senhor, eu preferia escolher tópicos relacionados com os 
mistérios de Nosso Senhor. Quando o tema que nos foi lido se relacionava com uma virtude, eu só 
podia considerar essa virtude como ela era em Nosso Senhor. Este hábito gradualmente levou-me a 
oração de afeto” (NHV 5/7). Este objetivo de “união com Nosso Senhor” resume o principal 
objetivo e propósito de tudo o que Leão Dehon fez na sua vida. Uma e outra vez, nunca se cansa de 
repetir que toda a sua razão de viver é crescer na união íntima com Jesus Cristo. Tudo o mais é 
secundário e é apenas um meio para avançar nesta busca interminável de estar mais profunda e 
amorosamente com Deus em Cristo. Para alcançar este objetivo na oração, Dehon é levado a fazer 
de Jesus o objeto exclusivo da sua meditação. Jesus deve ser o nosso “modelo único... Qualquer que 
seja a virtude que se estuda, devemos vê-la exemplificada na vida de Jesus. Por esses meios, vamos 
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chegar, sem esforço, ao ponto de passar a vida no seu Coração, pois ele será o único objeto dos 
vossos pensamentos, preocupações, memória, afetos” (VAM 312 e 314).

Questões para debate:
 Já fez meditação? Qual foi a sua experiência?
 Como pode conseguir encontrar um tempo de meditação na sua vida?

2. Método de meditação

a. Permanecer nos mistérios da vida de Cristo
Assim, o objetivo da união com Cristo será melhor alcançado através da meditação sobre os 
mistérios de sua vida como nos são revelados nas Escrituras. Começar por refletir sobre um tema, 
não apenas uma qualquer verdade ou mistério da fé, mas um exemplo concreto na vida de Jesus. Na 
oração de afeto, é importante não tentar manipular a cena, não ser um encenador ou fazer muitas 
perguntas. Pelo contrário, devemos permitir que o texto nos fale, permitir que apresente o seu caso e 
faça a sua declaração inicial para nós. O padre Dehon frequentemente falava em olhar ou ficar 
admirado com o episódio. Ele usou a imagem da tela do artista: devemos ser como uma tela em 
branco como o Senhor está diante de nós e imprime a sua sabedoria e as suas atitudes, a sua mente e 
o seu coração em nós (cf. CAM 1/10, 19 e 20). O primeiro movimento na oração de afeto é de Deus 
para nós. Isto é típico de todos os casos de comunicação divina na Bíblia: primeiro, o Senhor toma a 
iniciativa e chama, depois o fiel servo responde: “Fala, Senhor, que o teu servo escuta” (1Sm 3,9). 
Este é o modelo de todos os apelos proféticos nas Escrituras.

b. Escutar as Escrituras
Assim, a primeira fase deste tipo de oração consiste numa leitura lenta e na releitura da passagem 
das Escrituras, meditando sobre ela atentamente, ouvindo o que ela tem para nos dizer. Dehon disse: 
“Nutra-se na Sagrada Escritura. Seja flexível, dócil, obediente nas mãos de Deus. Deixe-se levar a 
Nosso Senhor pela vontade e não pelo intelecto” (VAM 300-301). Ele disse que os sentimentos que 
animaram Jesus durante a sua vida devem ser os mesmos que nos movem e nos inspiram. E é 
sobretudo na oração que devemos estudá-los. Devemos investigar os seus sentimentos e 
pensamentos, deveríamos sondar os seus desejos e a sua vontade, as suas alegrias e tristezas, de 
modo a conformar os nossos pensamentos, palavras e ações completamente aos seus (cf. DSP 260; 
STD XXX, 33). Depois que a cena do evangelho nos começa a falar e nos chama a atenção para o 
que Jesus está a dizer ou como está a agir, então começa a segunda fase da oração. As palavras e 
ações de Jesus exigem uma resposta da nossa parte.

c. Orar com amor
Ao longo da história cristã, os santos e os escritores espirituais ensinaram que a oração não é só 
palavras nos lábios, mas afeto no coração. Santo Inácio de Loyola escreveu: “Não é por saber muita 
coisa que a alma está cheia e satisfeita, mas pelo sentimento e por saborear as coisas interiormente” 
(Exercícios Espirituais, n. 2). E Santa Teresa de Ávila ensinou que “para aproveitar este caminho e 
ascender aos lugares da morada que desejamos, o importante não é pensar muito, mas amar muito; e 
assim fazer o que melhor desperta o amor” (O Castelo Interior, 4, 1. 7). Este tipo de oração é uma 
meditação realçada por sentimentos ou afetos, onde a vontade e o amor tendem a tomar o lugar do 
funcionamento do intelecto. A oração começa por olhar para uma passagem da Escritura, depois 
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devemos responder ao evangelho fazendo atos de fé, esperança, caridade, admiração, ação de 
graças, etc. Aquele que reza quer participar da cena que está a contemplar, e permanecer o mais 
tempo possível com a sensação daquilo que mais o tocou. Faz uma pausa na visão de um simples 
evento na vida de Jesus, e o coração apega-se a um afeto ou sentimento, que gentilmente o mantém 
ocupado. O propósito imediato aqui é permitir que o coração seja tocado, para trazer sentimentos 
que elevem e induzam a pessoa a agir. Nós esforçamo-nos para aumentar o amor de Deus no nosso 
coração, e assim nos concentramos nos aspetos emocionantes e consoladores da fé cristã.

O Padre Dehon disse aos noviços: “Acima de tudo devemos insistir nos afetos no final da 
meditação. O coração desempenha aí o seu papel e, connosco, o coração deve predominar porque 
nos dedicamos a imitar o Coração de Jesus” (CFL 3/54). O Fundador escreveu que a “oração de 
afeto” deve ser comum a todos aqueles que são devotos do Coração de Jesus. “Neste estado, a alma 
responde rapidamente a um movimento de afeto em direção a Nosso Senhor, que a transforma. Este 
movimento vem da graça e...é um movimento de alegria ou tristeza que resulta da meditação sobre 
os mistérios. É sempre um movimento de amor” (VAM 276-277; cf., NHV 5/8).

d. O afeto para chegar à ação
O objetivo destes afetos não é simplesmente experimentar sentimentos quentes e amorosos. O 
Senhor “aprecia este afeto pelos efeitos que produz, muito mais do que pelos sentimentos que 
inspira” (VAM 233). A afeição do coração que o Senhor pede “leva à ação e à generosidade... É 
preciso evitar o aparecimento de sentimentos através dos quais algumas pessoas se enganam. Não 
se deve dar importância a um certo fervor que não é mais durável do que um pouco de palha e não 
produz nada duradouro. O sinal pelo qual se reconhece o valor do verdadeiro sentimento são as 
boas obras que ele inspira... peço um afeto que inspire ação, uma ação sustentada pelo afeto. Esse 
deve ser o caráter dos fiéis e dos religiosos consagrados ao Coração [de Cristo]” (VAM 492).

São Francisco de Sales delineou cuidadosamente o papel e o lugar dos afetos na oração e na vida 
cristã. Tudo começa com uma ideia ou a “aplicação do entendimento”, como ele chama. Este 
trabalho da mente é realizado para mover os afetos, e os afetos são despertados para as resoluções, e 
as resoluções são feitas para serem postas em prática, e a prática leva à realização da vontade de 
Deus, que deve ser o fundamento e a realização de nossa alma. O esforço habitual de fazer a 
vontade de Deus resulta num compromisso sério de viver a vida cristã, que é o tipo de preparação 
remota que é necessário para orar. E assim o círculo é ininterrupto: da oração que permite a vida 
cristã, à vida cristã que facilita a oração.

e. O método sulpiciano de oração
Outra maneira de descrever o movimento desta oração é resumida na fórmula do “Método 
sulpiciano”32. Propõe-se como “um método fácil”, que também está de acordo com o plano que 
Deus Pai tinha anteriormente expresso na Lei. Consiste em ter Nosso Senhor diante dos nossos 
olhos, no nosso coração e nas nossas mãos. Esta é a maneira que Deus propôs ao seu povo 
escolhido para levar a Lei com eles: “Estes mandamentos… estarão no teu coração… Atá-los-ás, 
como símbolo, no teu braço e usá-los-ás como filactérias entre os teus olhos” (Dt 6,6-8). O 
cristianismo consiste nesses três pontos e contém todo o método de oração: isto é, olhar para Jesus, 
unir-se a Jesus e agir em Jesus...

32 Jean-Jacques Olier, Catéchisme Chrétien pour la Vie Intérieure (Paris: Le Rameau, 1954), pp. 71-74; ET: Bérulle e a 
Escola Francesa. Ed., William M. Thompson. Tr., Lowell M. Glendon (New York: Paulist Press, 1989), pp 228-232; cf. 
Louis Bouyer, Introduction to the spirityality. Tr., Mary Perkins Ryan (New Yor: Desclée Company, 1961), pp 84-85.
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i. Primeiro passo
Após as etapas preparatórias usuais, esta oração começa com o que se chama “adoração” (Jesus 
diante dos meus olhos). Refletindo sobre uma passagem do evangelho, “somos penetrados pela ação 
de Cristo, pela sua palavra, que desejamos meditar, admirar e adorar tudo o que a fé pode descobrir 
nele”. “Depois que o nosso coração se expressou livremente sobre o seu amor, o louvor e outros 
deveres, permaneçamos um pouco em silêncio diante dele, com essas mesmas disposições e 
sentimentos religiosos na profundidade da nossa alma”.

ii. Segundo passo
O segundo passo é chamado “comunhão” (Jesus atraído para o meu coração). Esperamos e 
confiamos que Cristo nos dê o que contemplamos e admiramos nele. Desejamos e aspiramos ao que 
nos é proposto em Cristo. Nós entregamo-nos a ele para sermos possuídos e animados pelo seu 
poder. Depois disso, passaremos algum tempo com ele em silêncio para permitir-nos ficar 
impregnados interiormente do seu bálsamo divino.

iii. Terceiro passo
Então, vamos para a terceira e última parte, a nossa “cooperação” (Jesus nas nossas mãos). Na 
presença de Deus e confiando na sua graça, tomamos algumas resoluções práticas, para trazer para a 
nossa vida o que adoramos e amamos em Cristo. Devemos ser submissos Àquele que é nossa 
cabeça e não experimentar nenhum outro movimento para além daquele que em nós é impulsionado 
por Jesus Cristo, que é nossa vida e o nosso tudo.

[Neste ponto, deve-se repetir “Day by Day” ou a música que se escolheu para iniciar o encontro]

Esta é uma descrição apropriada do que Leão Dehon quis dizer com “oração de afeto”, e algumas 
das razões pelas quais este era o seu método usual de oração. Agora vamos examinar como ele 
aplicou essa maneira de ler a Escritura nas suas meditações sobre a paixão e a morte de Cristo.

Questões para debate:
 O que pode ser para ti o mais útil ou o mais difícil no método sulpiciano de meditação?
 Ir ao site das Obras Espirituais de Leão Dehon e ler uma das suas meditações. O que me 

impressiona quando leio a meditação?

3. O modo como Leão Dehon lia a Paixão de Cristo

a. O exterior e o interior
O que se segue é tirado da meditação de Leão Dehon intitulada “A Devoção ao Sagrado Coração 
tem um duplo objeto: O Coração de Carne do Salvador e Seu Amor por Nós” (OSP III, 613-15). 
Começa com a observação de que, nas revelações a Margarida Maria, Cristo sempre lhe mostrou o 
seu Coração de carne, mas também sempre chamou à atenção para o seu amor: “Eis o Coração que 
tanto amou os homens...”

Meditação: um objeto sensorial - o coração da carne - e um objeto espiritual que é representado e 
evocado pelo coração da carne. Mas os dois elementos são realmente um, assim como nos 
sacramentos o sinal externo contém o que é significado. Os dois elementos estão unidos como corpo 
e alma, e ambos são essenciais. É-nos sempre mostrado o coração amoroso e adorável de Jesus, e é-
nos proposto para a nossa adoração. Mas é sempre necessário ir do elemento externo para o 
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elemento interno ou espiritual, do sinal externo para a realidade interior que ele significa. Este é um 
princípio muito importante na abordagem completa de Dehon a Cristo.

b. O interior e o exterior na Paixão de Cristo

I. Penetrar no seu próprio Coração
Para manter as coisas tão simples quanto possível, esta apresentação tem apenas um tema, apenas 
uma ideia-chave. O que se segue é um trecho de uma das meditações de Dehon nas “Coroas de 
amor”. Jesus está a falar a um discípulo nesta meditação e diz: “Nos mistérios da minha paixão, eu 
sou verdadeiramente um livro escrito por dentro e por fora (Ap 5,1), e o que está escrito lá é o meu 
amor. Os chicotes, os espinhos, os pregos escrevem-no em letras de sangue na minha divina carne. 
Não te contentes em ler e admirar esta escrita divina no exterior. Penetra no meu próprio Coração e 
verás uma maravilha ainda maior que é o próprio amor, o amor inesgotável que considera tudo o 
que sofre como nada e que se dá sem nunca cansar.

“É vocação das almas dedicadas ao meu Coração procurar sempre descobrir o meu amor sob a 
superfície de todos os mistérios, e onde é que é mais evidente do que na minha Paixão? Se não o 
vês aí, ou o vês só superficialmente, então tirarás pouco proveito destes grandes mistérios dos meus 
sofrimentos e pouca glória darás a Deus.
A minha Paixão alcança todo o seu valor, todo o seu mérito, não tanto dos meus sofrimentos 
externos, mas do meu Coração, do meu amor que inspirou o meu sacrifício. Eu queria suportar estes 
sofrimentos extraordinários para te mostrar o meu amor e não poupar nada para ganhar o teu amor 
em troca. E como me comprometi com o meu Pai a sofrer tudo por ti, era a promessa do meu amor 
que eu cumpri em todas as circunstâncias da minha paixão” (VAM 114-116).

II. Não se limitar ao exterior
Várias ideias estão contidas nessa passagem, mas a ideia-chave, que abre a abordagem fundamental 
à Paixão de Cristo, é o seu ensinamento de que, quando meditamos sobre os sofrimentos e a morte 
de Cristo, não devemos limitar-nos aos fatores externos - aos chicotes, espinhos, pregos - mas 
devemos penetrar nesses eventos e descobrir as atitudes de Cristo, as suas intenções, os seus 
sentimentos, as suas motivações. Essa ideia não é a única realidade que ele tem a dizer sobre a 
Paixão de Cristo, mas é uma das mais importantes e características da sua compreensão de Cristo e 
do seu apreço pelo que Nosso Senhor fez por nós.
A ideia de ler a Paixão como um livro que tem um significado externo e um significado interno 
encontra-se, no Novo Testamento, no Livro do Apocalipse (5,1): “Então eu vi na mão direita 
daquele que estava sentado no trono um rolo escrito por dentro e por fora, selado com sete selos”. 
Outras traduções falam de “um pergaminho escrito dos dois lados”, ou “escrito na frente e no 
verso”. Em todo caso, a ideia aqui expressa é típica da teologia joanina, ou seja, que os eventos 
externos no mundo material têm um significado interior e espiritual. E Leão Dehon estava 
convencido desse método de interpretação das Escrituras. Há pelo menos uma dúzia de locais nos 
seus escritos publicados onde ele usa esta metáfora e a aplica à Paixão de Cristo.

c. Nascer para amar
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I. Amor simbolizado pelo Coração
Este é o tema: os aspetos externos da Paixão de Cristo são sinais que apontam para um significado 
interior mais profundo. Há várias implicações que podem ser extraídas desse princípio 
interpretativo. Primeiro, a Paixão de Cristo tira o seu valor e é eficaz e meritória não principalmente 
por causa de seus sofrimentos externos, e nem mesmo por causa da sua morte; pelo contrário, a 
Paixão de Cristo tira a sua eficácia e valor do seu amor, o amor de Deus-feito-homem, que é 
simbolizado pelo seu Coração e que O levou a entregar-se a nós sem reserva. Em segundo lugar, 
poderíamos perguntar porquê estes sofrimentos físicos extraordinários se o amor de Cristo por nós 
teria sido tão grande, ainda que nos tivesse redimido com algum esforço menor? Dehon sugere que 
os sofrimentos extraordinários de Cristo não só nos mostram o mal e o caráter hediondo do pecado, 
mas também são uma forma eficaz de revelar a extensão do seu amor e da sua intenção de não se 
poupar em nada para ganhar o nosso amor em troca. Desta forma, não podemos ficar indiferentes à 
visão do Ecce Homo e tornamo-nos mais facilmente convencidos de que Cristo queria ganhar o 
nosso amor por todos os meios necessários (CAM 2/13). Dehon escreveu: “Este é o segredo de 
Jesus. Ele poderia ter-nos redimido sem o sofrimento da sua flagelação, mas ele quis ganhar nossos 
corações, pelo menos, movendo-nos à compaixão para com Ele. Ele disse também a uma alma 
mística: “Todas estas feridas são outras tantas bocas a pedir o vosso amor “ (CAM 2/112). 

II. Morte na cruz e o golpe do seu Lado
O episódio principal da Paixão de Cristo, que Dehon lê tanto por fora como por dentro, é a sua 
morte na cruz e o posterior golpe de lança no seu Lado, pelo soldado. Obviamente, todos os 
evangelhos e a tradição cristã se concentram na morte de Jesus como o culminar da sua vida e como 
o cumprimento da sua obra. Também para Leão Dehon, “o maior mistério de amor” revela-se 
quando “Nosso Senhor morre na cruz” (cf. CAM 2/183).

Neste ponto, Dehon usa o Evangelho de João quase exclusivamente, pois mais do que qualquer 
outro evangelho, é adequado a ser lido a dois níveis: os eventos externos apontam para um 
significado interior. Por exemplo, o evangelho descreve o soldado que trespassa o lado de Jesus 
com a sua lança e, em seguida, uma nota solene é adicionada chamando a atenção do leitor para a 
importância desse evento: “Aquele que viu estas coisas é que dá testemunho delas e o seu 
testemunho é verdadeiro. E ele bem sabe que diz a verdade, para vós crerdes também” (Jo 19,35). O 
Padre Dehon comenta que a testificação solene da testemunha ocular indica que este evento é um 
assunto de fé, ultrapassando qualquer raciocínio humano. “A abertura do Coração de Jesus é o 
mistério dos mistérios, o fundamento de todos os outros, o mistério do amor previsto nas eras 
anteriores e agora claramente revelado a nós” (CAM 2/193). 

Então, pergunta retoricamente: Qual é o significado desta abertura? E responde à sua própria 
pergunta com uma citação de São Bernardo que resume toda a tradição: “Ele foi ferido de modo a 
que suas feridas visíveis pudessem revelar a ferida invisível do amor” (CAM 2/194). O evangelho 
de João interpreta a ferida no Lado de Cristo, fazendo referência a uma citação de Zacarias (12,10): 
“Isto aconteceu para que a passagem da Escritura se cumprisse...” O Padre Dehon escreveu vários 
comentários sobre esta passagem, misturando frequentemente os ensinamentos tradicionais dos 
Padres da Igreja com elementos distintivos da devoção ao Coração de Jesus. Vou citar um deles 
com alguma extensão porque nos fornece alguns dos seus pensamentos mais claros e mais 
desenvolvidos sobre este tópico.
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“Olharão para dentro daquele a quem trespassaram. - As palavras do profeta Zacarias são 
recordadas por São João. O profeta não disse: “Eles vão ver a quem traspassaram”, mas “eles 
vão ver dentro aquele a quem trespassaram: Videbunt in quem transfixerunt (Jo 19, 38)33. São 
João aplica estas palavras à abertura do Lado de Jesus; tinha que estar a pensar no interior de 
Jesus, no seu próprio Coração, que ele podia vislumbrar através da ferida aberta no lado.
“Esta ferida abre o Coração de Jesus e no-lo entrega. Num sentido espiritual, é aí que 
podemos ler o amor que deu tudo, até a sua vida. Nesse mesmo amor reconhecemos o motivo 
e o fim de todas as obras divinas: Deus criou-nos, redimiu-nos e santificou-nos por amor. No 
Coração de Jesus entramos na própria essência da natureza divina, na sua manifestação mais 
maravilhosa. ‘Deus é amor.’ São João leu isso no Coração de Jesus. É preciso contemplar esta 
ferida para ver quanto sou amado e quanto devo amar em troca. Lá vou aprender como um 
coração amoroso deve agir, deve sofrer, deve dar tudo, até morrer, por Deus e pelas almas.”
“Vamos ainda mais profundamente, e vamos ver tudo o que este Coração tão delicado 
sofreu... Todas as tristezas se juntaram neste Coração e dele transbordam. Experimentou todos 
estes sofrimentos e os santificou. Nas nossas dores, por mais extremas que sejam, tenhamos 
confiança na simpatia e compaixão deste Coração, que queria ser como nós no sofrimento, 
para ser mais compassivo e misericordioso: “Porque ele mesmo foi atribulado pelo que 
sofreu, é capaz de ajudar aqueles que estão atribulados” (Heb 2,18). Comecemos por ter 
piedade deste amor que não é amado e por partilhar as suas dores.”
“A abertura do Coração de Jesus lembra-nos o seu amor, a sua bondade, o seu sofrimento. Ele 
espera de mim uma resposta de amor, bem como gratidão e compaixão. Aqui estou, Senhor, 
para viver contigo e em ti. Não permitas que jamais me separe de ti e me esqueça de ti” (ASC 
3/423-427).

Olhando para trás para a “leitura” da Paixão de Cristo por Leão Dehon é possível detetar uma 
dinâmica de trabalho que é característica de toda a sua abordagem à vida espiritual. Pode ser 
resumida num ditado escolástico que deriva de Santo Agostinho: Ab exterioribus ad interiora, ab 
interioribus ad superiora (Do exterior para o interior, do interior para o superior)34. Dehon começa 
por contemplar os elementos exteriores, mas lê-os como sinais e indicadores que lhe apontam para o 
drama interior que se desenvolve na mente humana e no Coração de Cristo. De lá, descobre que as 
disposições e atitudes humanas de Cristo são uma janela para o coração e a mente de Deus. A 
imitação de Cristo e o seguimento dos seus passos é mais uma questão de união com as suas 
intenções e motivação interiores do que a conformidade com os aspetos exteriores da sua provação. 
Esta forma de transformação e conversão está aberta a todos.

III. Não é uma leitura muito literal
No seu esforço para relativizar o papel do sofrimento físico, Leão Dehon adverte contra o perigo de 
uma leitura excessivamente literal dos evangelhos. Quando cita o mandamento de Jesus de que seu 
discípulo deve levar a sua cruz e segui-lo, o Fundador adverte que isto “não significa que todos nós 
devemos morrer na forca” (ASC 9/13) ou sofrer fisicamente, espinhos ou crucificação. Em vez 

33 “O evangelista usou um verbo significativo [vigilans]. Não disse: ‘perfurou’ ou ‘feriu’ o seu lado, ou outra palavra 
semelhante. Disse: “abriu”, para indicar que no lado de Cristo foi como que aberta a porta da vida que foi aberta, donde 
fluíram os sacramentos da Igreja, sem os quais não se entra naquela vida, que é a vida verdadeira “ (Santo Agostinho, In 
Evangelium Ioannis Tractatus, 120, 2).
34 De Trinitate, XIV, 3.5: “Nempe ab inferioribus ad superiora ascendentes, vel ab exterioribus ad interiora 
ingredientes” (“Subindo das coisas inferiores às superiores, ou entrando das coisas exteriores nas interiores”).
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disso, Jesus diz que devemos levar nossa cruz a cada dia (Lc 9,23), por isso é uma questão de 
diariamente carregar cruzes metafóricas: ser fiéis à realização dos nossos deveres, lutar contra as 
nossas paixões, aceitar as provas que a Providência nos envia (ASC 8/201). Não devemos procurar 
sofrimentos ou mortificações excecionais para nós mesmos. É característico dos discípulos 
genuínos permitir que o Senhor determine a maneira, o tempo e a duração do seu sacrifício. Desta 
forma, os seus seguidores são fiéis ao exemplo de Jesus que “não se crucificou, mas permitiu ser 
crucificado”35.

O Padre Dehon considerou essa atitude como uma das características da devoção ao Sagrado 
Coração. Ele escreveu: “O propósito especial da devoção ao Sagrado Coração não é imitar o 
Salvador nos Seus sofrimentos externos, pelo menos não de maneira direta. Os amigos do Sagrado 
Coração não precisam de se impor as mortificações e as terríveis penitências dos Padres do deserto. 
Pelo contrário, devem esforçar-se por se aproximarem do Sagrado Coração, e como consequência, 
estarão cheios de amorosa gratidão e compaixão. Disposições como estas irão levá-los a aceitar o 
sofrimento físico generosamente, se a Divina Providência lho enviar” (CAM 2/139).

E conclui este discurso com o conselho: “Aceitemos as nossas cruzes como elas são. Quando temos 
uma cruz, não desejemos trocá-la por outra; Aceitemo-la como ela é... Correspondamos a tudo o 
que a Providência nos pede. As nossas disposições serão perfeitas se não amarmos o sofrimento 
pelo sofrimento, nem a cruz pela cruz, mas para amar o Sagrado Coração de Jesus que quis enviar 
estes sofrimentos ou aquelas cruzes… Esta foi a atitude de Nosso Senhor para com o seu Pai. Ecce 
venio! Aqui estou eu, pronto para fazer a vossa vontade” (CAM 2/142).

C. Testemunho
Já alguma vez fez a experiência de se sentir estranho? De estar “de fora a olhar para dentro”, de se 
sentir como que excluído, sem qualquer opção de futuro à vista?

Os gemidos da Janet eram palpáveis. O seu corpo estava envolto numa dor torturante. Sentada ao 
lado dela, a Irmã Barbara abraçou com delicadeza os ombros da Janet. A Janet, depois ter sido 
separada dos seus filhos durante o genocídio no Rwanda, tinha sido forçada a fugir do país, a deixar 
os seus cinco filhos para trás. Agora, está em Toronto, junto com outros no Espaço Becoming 
Neighbours, para um workshop sobre como ajudar membros da família a vir para o Canadá. Ela 
ouviu falar das coisas mais importantes que se deve fazer para voltar a estar com os seus filhos: uma 
taxa processual de $500 CAN por adulto ($150 para pessoas com menos de 22 anos), para requerer 
residência permanente; depois os custos do teste de ADN para cada filho, para provar a paternidade; 
depois o custo do exame médico de cada criança; e finalmente o custo para pagar ao governo a 
ajuda na viagem para o Canadá. Ela começou a gemer cada vez mais alto, com a Barbara sentada ao 
lado dela num gesto de solidariedade.

Consternados com a situação dos refugiados e das pessoas sem documentação, e tomando a peito o 
desafio do seu sofrimento e das situações de injustiças, 20 congregações religiosas católicas, 
masculinas e femininas, criaram a Becoming Neighbours (“Tornar-se próximos”), uma ação de 
apostolado conjunto, em Abril de 2006. Cada congregação participante já tinha uma história rica de 
acompanhamento e de respostas às necessidades não satisfeitas dos imigrantes. A Becoming 
Neighbours era uma escolha consciente de caminhar coletivamente e em espírito de colaboração 

35 Carta a John Guillaume, 18 de fevereiro 1913 (B 44/7. Invent. No. 751,38). Para uma tradução em Inglês desta carta, 
veja, Paul J. McGuire, três letras e uma nota. Franklin, WI: The Dehon Study Center, 1997, pp 8-10.
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nos passos dos nossos antepassados, respondendo às necessidades novas e urgentes dos refugiados 
dos nossos tempos. A presença, a oração e a solidariedade estão subjacentes ao apostolado da 
Becoming Neighbours. É um programa complementar em que os refugiados, durante a sua 
adaptação inicial à sociedade do Canadá, se associam a membros das congregações religiosas, aos 
seus colaboradores e amigos. A Becoming Neighbours favorece o enriquecimento e a partilha 
recíprocos, na medida em que acompanha os refugiados no seu percurso de se tornarem membros 
ativos da comunidade.

A Janet e a Barbara são testemunho da transformação mútua e mesmo da reconciliação que tem 
lugar, quando a hospitalidade prática e uma atitude de acolhimento criam o espaço mútuo como 
resposta à generosidade e à delicadeza de Deus para connosco. No primeiro encontro para pôr em 
marcha a relação, há um entusiasmo inicial de expectativas e também de incertezas: Quem é esta 
nova pessoa? O que vamos fazer juntos e partilhar? Em que vai dar esta relação? Quando 
partilhamos reciprocamente algumas das nossas histórias, reconhecemos algumas coisas que temos 
em comum e ficamos curiosos e abertos a apreciar as coisas que são diferentes; começamos a ficar 
descansados e a ver-nos uns aos outros num modo mais diferenciado e complexo. Vemo-nos uns 
aos outros como seres humanos e não apenas como o “outro”.

Um dos exemplos mais bonitos e mais profundos de transformação, que brotou de um encontro 
entre um refugiado e um membro da associação, envolve um seminarista em tempo de estágio 
pastoral e que foi colocado em relação com uma família de refugiados da Síria, patrocinada pelo 
governo. O Pawel era uma pessoa calma e reservada, mas também era atento, delicado e aberto a 
novas experiências. O Nidal e a Fátima, com os seus filhos, que pusemos em contacto com o Pawel, 
eram dinâmicos e cheios de vitalidade, muito alegres e sentiam-se agradecidos por poder começar 
uma nova vida no Canadá! Quando se conheceram uns aos outros, a energia da amizade e da 
sociabilidade e a hospitalidade da família fizeram vir ao de cima o que de melhor havia no Pawel e 
garantiram-lhe uma experiência de alegria, amor e compaixão pela família. Por seu lado, a Fátima e 
o Nidal começaram a vê-lo como o seu “irmão”, o seu amigo, uma pessoa em quem podiam confiar 
as suas questões e preocupações e com quem se podia disfrutar de passar algum tempo juntos. 
Ambos saíram de si mesmos para entrar numa experiência mais rica de vida e de relação; todos 
sentiram que o seu mundo se tinha alargado e que tinha ficado melhor com a presença do outro.

Ser uma destas pessoas de ligação, não requer grandes características, talentos ou muita energia. O 
que se pede é que se tenha olhos sempre abertos, ouvidos para escutar e um coração aberto a 
compreender e a alargar o seu círculo de amor. Uma pessoa destas acompanha refugiados na sua 
luta para encontrar o seu caminho, encontrando modos de celebrar pequenos sucessos, dando voz 
aos que a não têm, sendo agentes de um “amor resistente”, quando é necessário, e faróis de 
esperança no meio da escuridão. Como nos lembra o Papa Francisco, “a cultura do encontro 
denuncia a exclusão e o isolamento. Proclama a relação e a igual dignidade impregnadas em cada 
pessoa que é imagem e reflexo de Deus”. Descobrimos que, se entramos neste encontro de 
humildade, neste encontro com o amor de Deus, que usa de graça para connosco, para com as 
nossas limitações e para com as complicações do refugiado que acompanhamos, então 
descobriremos a alegria de que algo de belo pode crescer dentro do espaço criado. Não é que será 
necessariamente perfeito ou fácil. Mas terá o potencial de ser profundamente transformador. É o 
único modo para conhecer é experimentar por ti mesmo!

P. Peter McKenna SCJ  (Becoming Neighbours: Toronto, Ontario, Canada)
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D. Debate e partilha
Seguir uma ou mais pistas para o debate em grupo, uns com os outros:
(a) Debater uns com os outros acerca das próprias impressões sobre o método de meditação do 

Padre Dehon;
(b)  Voltar atrás a algumas questões apresentadas ao longo do texto do tema, acerca do método do 

Padre Dehon; 
(c) Tentar resumir juntos a forma como o Padre Dehon procurou levar os membros da sua 

Congregação à união com Cristo. Qual é o papel da imaginação? Qual é o papel dos afetos?

E. Momento de oração
(Responsável) Com fé e confiança, confiamos a Deus as preocupações do nosso coração e as 
necessidades dos que seguem o caminho espiritual do Padre Dehon:

V/ Deus de bondade, rezamos pela Igreja, pelos seus pastores e por todos os seus membros:
R/ Guia-nos, como seguidores do Padre Dehon, para construirmos o teu Reino no coração 
da Igreja e esperar que o teu Evangelho se realize plenamente.

V/ Deus todo-poderoso, rezamos por todos os seguidores do Padre Dehon que são enviados em 
missão para longe das suas terras, por causa do Reino; rezamos especialmente pelos que se 
encontram em lugares onde há perseguição política, religiosa e social:
R/ Que o seu trabalho pastoral de anunciar a Palavra, celebrar os sacramento e agir em 
teu nome, possa ser fator de justiça e de reconciliação e, assim, encarnar a vida de Jesus para 
todos.

V/ Deus de toda a graça, rezamos pelos jovens de todo o mundo:
R/ Inspira-os a olhar de forma justa para as atrações deste mundo; que muitos deles 
ofereçam as suas vidas em favor do teu povo, como leigos, religiosos, padres e irmãos.

V/ Deus de justiça, desafia-nos com a coragem da tua graça:
R/ Dá-nos a capacidade de anunciar a tua verdade com franqueza, onde encontrarmos 
intolerância, descrença ou injustiça social.

V/ Deus de misericórdia, no nosso percurso para seguirmos o carisma do Padre Dehon, cura a 
desunião e leva à unidade todos os que se inspiram no Padre Dehon:
R/ Faz com que as nossas vidas sejam plenamente um sinal da tua presença, testemunho 
da tua reconciliação e reflexo do teu amor no mundo.

Bênção
V/ Bendito seja Deus, nosso Pai.
R/ Bendito seja para sempre.

V/ Bendito seja o Filho, Verbo incarnado.
R/ Bendito seja para sempre.

V/ Bendito seja Jesus, de cujo lado aberto vem a vida eterna.
R/ Bendito seja para sempre.

V/ Bendito seja o Espírito Santo, dom de Deus e Paráclito.
R/ Bendito seja para sempre.
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V/ Bendita seja a Virgem Maria, que deu à luz o Filho de Deus para nossa salvação.
R/ Bendita seja para sempre.

V/ Bendito seja o discípulo amado, que deu testemunho do Coração Trespassado de Cristo.
R/ Bendito seja para sempre.

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna.
Todos: Ámen.

Sugestões de leitura
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Encontro XXXVIII
LEÃO DEHON E A CONTEMPLAÇÃO

Objetivos do encontro
 Examinar a dinâmica da vida espiritual de Leão Dehon e a sua influência na alternância entre 

contemplação e ação;
 Examinar as fontes teológicas que influenciaram a sua espiritualidade e indicar a sua relevância 

duradoura;
 Indicar algumas das fontes bíblicas que influenciam o seu ensinamento espiritual e fornecem a 

inspiração para “vai e faz tu o mesmo.”

Estrutura do encontro
 Começar pela compreensão que o Padre Dehon tem de Maria Madalena e Inácio de Loyola 

como modelos que souberam unir a contemplação e ação nas suas vidas;
 Examinar os fundamentos teológicos da contemplação e ação em Santo Agostinho e São 

Gregório Magno, bem como as expressões contemporâneas da mesma;
 Examinar a meditação do Padre Dehon sobre a Anunciação e Visitação da Virgem Maria como 

exemplos de como um verdadeiro discípulo que deseja viver este ideal.

Desenvolvimento do encontro

A. Acolhimento
O Padre Dehon lamentou-se várias vezes que as suas atividades não lhe permitiam encontrar 
quietude para a contemplação. Neste tema, vamos analisar o que quer dizer contemplação e como é 
que podemos entrar em contemplação. O encontro pode começar com os participantes a serem 
questionados sobre o que entendem por contemplação e se acham que são pessoas contemplativas. 

Palavra da Bíblia (Lucas 2,15-19)
Naquele tempo os pastores começaram a dizer uns aos outros: “Vamos a Belém, para vermos o que 
aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer”. Para lá se dirigiram apressadamente e encontraram 
Maria e José e o Menino deitado na manjedoura. Quando O viram, começaram a contar o que lhes 
tinham anunciado sobre aquele Menino. E todos os que ouviam admiravam-se do que os pastores 
diziam. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as em seu coração.

Palavra do Padre Dehon
Leão Dehon imagina Jesus a dizer: “Peço um amor que leve à ação, e uma ação que seja sustentada 
pelo amor. Esta deve ser a caraterística dos fiéis e dos religiosos que se dedicam ao meu coração” 
(VAM 492).

B. Reflexão sobre o tema
O tema desta apresentação é: contemplata aliis tradere: “para transmitir aos outros o que 
contemplei” Esta é a frase que São Tomás de Aquino usa para descrever a vocação de religiosos 
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professos: contemplata aliis tradere - para deixar entrar os outros no que experiencio na minha 
contemplação. (STh II-II, q.188, a.6). Leão Dehon fez referência explícita a esta passagem da Suma 
Teológica de Santo Tomás – o seu resumo magistral da teologia - em pelo menos duas ocasiões. No 
início de seu quarto ano no seminário, quando Leão Dehon estava preocupado com a necessidade de 
renovar e fortalecer os estudos teológicos em França. O Padre Dehon elaborou uma lista precisa e 
detalhada de leituras que poderiam contribuir para esse avivar, fazendo referência específica ao 
artigo da Suma (NHV 6/139). Posteriormente, 25 anos depois, durante seu retiro de trinta dias em 
Braisne, numa meditação em que descreve a vida apostólica da pregação de Cristo, escreveu: “É a 
vida mista, a vida ativa unida à vida contemplativa, que é a mais perfeita” (RB 88 = NQT 6/139). 
Estas palavras tornaram-se o lema dos dominicanos, a ordem religiosa à qual Tomás de Aquino 
pertencia. E, mais recentemente, esta frase também foi adotada pelo Concílio Vaticano II, que 
expandiu o seu alcance aplicando-o a todos os sacerdotes (cf. PO 13). Esta foi a abordagem 
dinâmica para viver uma vida semelhante à de Cristo, que Leão Dehon legou aos seus Religiosos. 
Mas ele queria deixar esta forma de vida também aos leigos.

Neste encontro vamos explorar o que isso pode significar para aqueles que seguem Dehon não 
como religiosos, mas como cristãos batizados. Entraremos no sentido da contemplação examinando 
o lugar da contemplação nos ensinamentos da Escritura, nos Padres da Igreja, em vários teólogos 
contemporâneos e nos próprios escritos de Dehon. Leão Dehon tinha uma sede profunda da vida de 
contemplação. Mas qual é o seu significado para nós?

Contemplação e ação

1. O cenário da Contemplação

a. Entre Maria Madalena e Inácio de Loyola
Quando Leão Dehon finalmente recebeu a carta do Bispo de Soissons, dando-lhe autorização para 
fundar uma Congregação, fez um retiro. Ele sempre viu um grande significado simbólico no facto 
de que esse retiro tenha começado a 22 de Julho de 1877 e terminado a 31 do mesmo mês, isto é, 
desde a festa de Santa Maria Madalena até à festa de Santo Inácio de Loyola.

Como provavelmente devem saber, Maria Madalena tem sido tradicionalmente considerada como 
modelo de vida contemplativa, embora haja pouco nos Evangelhos que permita associá-la à prática 
da contemplação. No entanto, está claramente identificada pelo próprio nome em cada um dos 
Evangelhos. No evangelho de Lucas, ela é a mulher de quem Jesus expulsa sete demónios; ela e 
algumas outras mulheres são descritas como acompanhando Jesus e os discípulos nas suas 
caminhadas, servindo-os com os seus próprios recursos (Lucas 8.2-3). Em Marcos, ela é uma das 
três mulheres que são testemunhas oculares da crucificação (Mc 15,40). Na arte medieval e 
renascentista ela é muitas vezes retratada ao pé da cruz, desmaiando em êxtase. Ela também é uma 
das três mulheres que descobre o túmulo vazio e ouve o anúncio angélico da ressurreição (Mc 16.1). 
E tanto Mateus (28, 9) como João (20, 11ss) dizem-nos que Jesus lhe apareceu mais tarde, naquele 
mesmo dia.

No terceiro século, no entanto, grande parte da pregação cristã também a identificava como a 
pecadora sem nome que foi perdoada quando lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e os ungiu 
com óleo perfumado (Lc 7.36-50). Já no Evangelho de João (12.3) a mulher sem nome de Lucas 
tinha sido identificada como Maria, a irmã de Marta e Lázaro. Mas o mais significativo de todos, na 
época de Gregório Magno, esta mulher sem nome foi invariavelmente identificada como Maria, 
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irmã de Marta e Lázaro, que se sentou aos pés de Jesus, ouvindo atentamente a sua palavra, 
totalmente absorvida pela sua presença, enquanto a sua irmã estava ocupada com muitas coisas (Lc 
10.38-42). Esta imagem composta de Maria Madalena foi aceite quase universalmente até às 
mudanças litúrgicas que foram feitas depois do Concílio Vaticano II. E com o papa Francisco a sua 
festa recebeu uma classificação equiparada à dos apóstolos. 

Quando esses papéis adicionais foram atribuídos a Maria Madalena, juntamente com sua presença 
no Calvário e seu encontro com o Ressuscitado, ela naturalmente tornou-se o modelo de 
contemplação para os cristãos. Também para o Padre Dehon, cuja oração estava focada no Lado 
trespassado de Cristo, Madalena era um discípulo ideal do Coração de Jesus. Sentou-se aos pés de 
Cristo, ouvindo-o, seguiu-o até o Calvário e viu o sangue e a água fluindo do seu lado, e foi 
procurá-lo “muito cedo de manhã no primeiro dia da semana” (Jo 20, 1). Assim, Dehon escreve: 
como Madalena, nós também devemos ir procurá-lo com um amor ansioso e atento, e devemos 
“oferecer-lhe o perfume do nosso afeto e da nossa compaixão.” Mas acrescenta esta observação 
pertinente: “Nós não podemos estar sempre com ele em oração, assim também devemos servi-lo 
nos seus irmãos. Jesus disse-lhe: “Vai aos meus irmãos e fala-lhes da minha ressurreição” (Jo 
20.17). Assim também devemos ir ao povo para ajudá-lo, edificá-lo e realizar alguma atividade 
apostólica em seu favor (ASC 7/220). Assim, neste caso, Leão começa com a “imagem tradicional” 
de Madalena como modelo de contemplação, mas depois reconhece que a sua contemplação de 
Jesus é seguida das instruções do Senhor para que vá e participe na missão apostólica. Porque Jesus, 
a enviou aos seus “irmãos” para anunciar a Ressurreição, ela tem sido tradicionalmente chamada 
como a apóstola dos Apóstolos, partindo assim da contemplação para a ação: “Contemplata 
tradere.”  

Por outro lado, quando Dehon termina o retiro, a 31 de julho, celebrava-se a festa de Santo Inácio 
Loyola, o fundador dos jesuítas, que o influenciou muito em toda a sua vida. Tradicionalmente, 
Inácio é apresentado como modelo de zelo apostólico. Inácio resumiu o propósito de toda a 
Companhia de Jesus na simples frase “para ajudar as almas”. Mas Jerónimo Nadal, um dos seus 
primeiros companheiros, descreve Inácio com a frase “contemplativus in actione”, um 
contemplativo na ação; E assim se tornou o ideal - e o lema, não oficial - de cada jesuíta: ser 
contemplativo na ação. De maneira semelhante, ao meditar sobre os sofrimentos de Cristo, Leão 
Dehon disse que devemos juntar a nossa compaixão por Cristo ao nosso zelo pelas almas. Escreveu: 
“Para nós, na vida ativa, o apostolado é o nosso propósito primário e imediato... No entanto, 
devemos ter um amor suficientemente grande ao Coração de Jesus, para abraçar o caminho de 
sacrifícios e privações que o cuidado do nosso próximo exige... Por esta razão, os missionários 
precisam de viver continuamente no Calvário com a cruz de Cristo firmemente enraizada no 
coração. Acima de tudo, devem aceitar generosamente as cruzes que a Providência lhes enviar ao 
longo do caminho. Estas são as oportunidades favoráveis para tornar o seu ministério frutuoso” 
(CAM 1/186). Assim, é a atividade apostólica que nos leva de volta à necessidade de contemplação 
compassiva de Cristo.

b. A contemplação de Leão Dehon na ação
Assim, para Dehon, a contemplação do mistério do amor divino, como foi revelado no escândalo e 
na glória da cruz, tornou-se a fonte da sua vida interior de união orante com Cristo e a fonte que 
alimentou e amadureceu os seus esforços para estabelecer o reino de Deus nas almas e nas 
sociedades. Este foi um tema principal não somente nos livros que escreveu, mas também na sua 
maneira de viver. Leão Dehon era uma rara combinação de místico e missionário, um homem cuja 
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oração interior, viva e intensa, tinha de se expressar em inabalável atividade apostólica em favor 
d’Aquele que o amava e a cujo amor correspondia com todo o coração, alma e força. Numa 
meditação sobre as atividades de Jesus durante a sua última semana em Jerusalém, escreveu: “O 
bom Mestre coloca todas as suas energias nos seus últimos dias. Durante o dia ele prega no templo: 
‘Diariamente estava no templo ensinando’ (Lucas 19,47). À noite, retira-se para o Monte das 
Oliveiras para orar (Lc 21,32).. . É assim que [Jesus] nos ensina a unir a contemplação à ação! “(RB 
107 = NQT 6/139).

c. O leigo dehoniano da contemplação em ação
Esta é a dinâmica que desejamos considerar: um movimento da contemplação à ação e à atividade 
apostólica, que encarna o amor de Cristo e convida os outros a conhecer e experimentar o amor 
ilimitado que Deus tem por eles. Numa das suas meditações publicadas, o Padre Dehon imagina 
Cristo falando-nos assim: “A afeição do coração que eu estou a pedir leva à ação e à generosidade. 
Aqueles que me amam escutam minha palavra e colocam as suas ações em conformidade com esta 
afeição... Peço uma afeição que leve à ação, e uma ação que é sustentada pelo afeto. Este deve ser o 
caráter dos fiéis e dos Religiosos que se dedicam ao meu Coração” (VAM 492).

d. Abordagens teológicas ao mistério de Cristo
Além de seguir o movimento e ritmo da vida espiritual de Leão Dehon, devemos também dirigir a 
nossa atenção para alguns dos recursos teológicos que ele usou para construir a sua abordagem ao 
mistério de Cristo. Embora a nossa principal intenção seja explicar a inter-relação entre 
contemplação e ação, para além disso, não devemos esquecer que a espiritualidade do Padre Dehon 
está solidamente baseada em fundamentos teológicos. Isto é particularmente importante para 
aqueles que vivem em ambientes seculares, onde muitos dos apoios sociais que, no passado, 
sustentaram a fé cristã foram muito reduzidos e podem até desaparecer completamente em alguns 
locais. Em alguns países onde mais ou menos todos professavam publicamente as mesmas 
convicções religiosas, e participavam das mesmas práticas litúrgicas e sacramentais, quase 
poderíamos ter a impressão de que o indivíduo não sentia o peso da responsabilidade em tomar a 
decisão pessoal de acreditar. A fé cristã era como a língua comum que todos falavam, era o clima 
em que todos viviam. Hoje a situação é muito diferente. Para muitas pessoas, esse mundo, com os 
seus reforços sociais em nome da fé cristã, já não existe.

O teólogo dominicano Yves Congar usou uma imagem interessante para ilustrar as consequências 
que esta mudança trouxe. Ele observou que alguns animais - tartarugas, por exemplo - sem um 
esqueleto interno, tiveram de desenvolver um invólucro externo que as cercasse e protegesse. Esses 
animais e a sua concha protetora são como o cristianismo ocidental no passado, onde o ambiente, a 
pressão social e às vezes até as leis e o poder do Estado reforçavam a fé da Igreja e as suas práticas. 
Todavia, hoje, para ser cristão, é exigida a convicção pessoal. As pessoas precisam de uma espinha 
dorsal espiritual, de um esqueleto interno, a fim de sobreviverem no mundo moderno. Hoje 
precisamos de ser cristãos adultos, de ser cristãos por dentro. Do mesmo modo, Karl Rahner afirma: 
“O cristão do futuro será um místico ou não será”. Por misticismo, ele não entende visões ou outros 
fenómenos extraordinários, mas antes, uma experiência pessoal genuína de Deus emergindo do 
próprio coração da nossa existência. A convicção, e a decisão última da fé, vem, não da opinião 
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pública, não da igreja; pelo contrário, a fé surge como nossa resposta pessoal à experiência de Deus 
e do seu Espírito.

e. Recursos para a contemplação: o Coração de Cristo
O que Karl Rahner e Yves Congar, em meados do século XX, começaram a identificar como as 
características de uma espiritualidade futura é o que já encontramos presente na espiritualidade 
dehoniana. Os escritos do Padre Dehon são completamente iluminados pelas Escrituras; Eles 
contêm mais de 30.000 citações e referências à Bíblia. Eles incorporam e desenvolvem ideias dos 
Padres da Igreja, particularmente, Santo Agostinho, assim como dos místicos e teólogos medievais 
como São Bernardo e São Tomás de Aquino. Ao longo da sua vida, ele foi devoto de Os Exercícios 
Espirituais de Santo Inácio, que ele fez mais de trinta vezes, incluindo o retiro completo de trinta 
dias. E, é claro, ele estava mergulhado na espiritualidade da Escola Francesa e havia lido 
amplamente dos seus escritores. Assim, a espiritualidade contemporânea de Leão Dehon está 
firmemente ancorada na antiga espiritualidade tradicional da Igreja. 

Apesar da sua atração pessoal para devoções populares e fenómenos místicos, Leão manteve o seu 
foco principal no mistério encarnado do Deus-Homem, Jesus Cristo; e para ele o significado último 
desse mistério foi revelado no coração trespassado de Jesus derramando sangue e água, símbolo do 
amor que Deus dá à humanidade. Margarida Maria Alacoque pode ter crédito por ter espalhado uma 
forma popular da devoção ao Coração de Jesus, mas os seus escritos e as suas visões não são o 
fundamento do culto do Coração de Jesus.

Joseph Ratzinger, num colóquio realizado em Toulouse, França, em 1982, afirmou que “a devoção 
do Coração de Jesus não é mais do que uma focagem do mistério pascal e que, por conseguinte, está 
em relação direta com o núcleo da fé cristã”. Por outras palavras, a devoção ao Sagrado Coração de 
Jesus coloca-nos em contato com o Mistério central de nossa fé: a morte e a ressurreição de Jesus. 
Ratzinger prosseguiu explicando que “é convincentemente claro que a devoção ao Coração de Jesus 
é determinada por uma realidade bíblica central, uma vez que não seria mais nada senão piedade 
sem esta visão bíblica do mistério pascal... A grande imagem do Lado aberto de Jesus, da qual 
fluíam sangue e água, é a nova imagem devocional, o ícone bíblico da devoção ao Coração de Jesus 
para todo o cristianismo”. Assim, o golpe do Lado de Cristo não é apenas o cume do evangelho de 
S. João – o seu “sinal” último – mas é também o cume da revelação do amor de Deus no Novo 
Testamento.

Esta espiritualidade é uma fé que se caracteriza por um compromisso pessoal fundando a sua 
própria vida na experiência de Deus. Uma vez que as estruturas sociais que apoiaram e reforçaram a 
fé e a prática cristãs no passado quase desapareceram em muitos locais, a partir de agora a única 
base para a fé religiosa reside na nossa resposta amorosa e pessoal à presença gratuita de Deus na 
nossa vida. Este é um tema importante em todas as obras espirituais do Padre Dehon. Ele escreveu: 
“O culto interior do Coração de Jesus, ou o reinado do Sagrado Coração em nós, exige antes de tudo 
que possamos conhecer este Coração divino, e por isso devemos estudá-lo na vida de oração. 
Quando aprendemos a conhecê-lo, é fácil e natural adorar e louvar as suas perfeições divinas, amar 
a sua bondade e ter compaixão pelos seus sofrimentos e dores” (RSC 585). Numa outra reflexão 
Dehon imagina Jesus falando do seguinte modo: “o meu reino é totalmente interior: ‘O Reino de 
Deus está dentro de vós” (Lc 17,21) ... Eu quero viver em vós e fazer-vos um outro eu: revestir-vos 
do homem novo, que foi criado em conformidade com Deus, na justiça e na santidade, próprias da 
verdade.” (Ef 4,24). Para que isso aconteça, deveis manter as minhas virtudes diante dos vossos 
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olhos, e seguir as minhas inspirações nos vossos corações” (RSC 381). Para Leão Dehon, a união 
interior com Cristo é o único fundamento possível para a fé religiosa genuína hoje.

2. Como partilhar a nossa contemplação com os outros

a. Para o estudo ou para a ação?
Agora quero examinar a relação entre estas convicções e a decisão de Dehon em encarná-las - para 
torná-las específicas e concretas - num programa prático e pastoral ao qual dedicaria a sua vida. Por 
outras palavras, como vai ele entregar aos outros o que recebeu na contemplação? Esta será a sua 
forma pessoal de cumprir o ideal de Aquino contemplata tradere.

Na primavera de 1868 ele estava a completar o seu terceiro ano de estudos teológicos e a se 
preparar para a sua ordenação diaconal no início de Junho. À medida que o seu sonho de ser 
sacerdote se estava a aproximar, confiava estas palavras ao seu diário pessoal: “Estou a ficar 
inquieto com os pensamentos sobre o futuro: Estaria eu destinado ao estudo ou à ação?” (NHV 6/ 
58).

Agora, pelo modo como o expressa, pode parecer que está a cometer o erro comum de considerar a 
vida contemplativa e a vida ativa como duas formas institucionais de vida diferentes, como estilos 
de vida alternativos que se distinguem principalmente pelas suas características exteriores. Por 
exemplo, o modo de vida trapista e cartuxo é claramente contemplativo, enquanto os jesuítas e o 
clero diocesano vivem uma vida ativa e apostólica. Mas não foi assim que os Padres da Igreja 
compreenderam este tema. Para eles, as duas vidas - a contemplativa e a ativa - deveriam ser vividas 
por todos os cristãos sucessiva e alternadamente, à medida que as circunstâncias e necessidades 
surgem. Por outras palavras, todos os cristãos são chamados a viver tanto uma vida de oração e 
contemplação, como uma vida ativa de serviço apostólico. E é exatamente assim que Dehon, 
seminarista, o entendeu. Numa meditação que fez durante esses anos, caracterizou Nosso Senhor 
como “dividindo o seu tempo entre a oração e a vida ativa”, e disse que Jesus deveria ser nosso 
modelo “na organização da nossa oração, do nosso trabalho e das nossas relações com o próximo” 
(NQT 1/142).

b. Exemplos de Santo Agostinho e São Gregório
Mas para esclarecer ainda mais o seu pensamento e determinar o papel da contemplação e ação na 
sua vida, ele também analisou dois textos patrísticos, um de Santo Agostinho e o outro de São 
Gregório Magno; e as duas passagens que ele selecionou são consideradas textos clássicos para 
determinar o lugar da contemplação e ação na vida de um cristão (NHV 6/58).

I. Santo Agostinho
De Agostinho, Dehon selecionou uma passagem de A Cidade de Deus: “Contanto que a fé seja 
preservada, uma pessoa pode levar qualquer um destes estilos de vida e chegar à recompensa eterna. 
O que conta é como ele sustenta o amor da verdade e como ele pesa os deveres da caridade. 
Ninguém deve ser tão contemplativo que, na sua contemplação, não pense nas necessidades do 
próximo; Ninguém deve ser tão ativo que não busque a contemplação de Deus” (XIX, 19). Assim, 
diz Agostinho, a contemplação deve conduzir-nos à ação pastoral e apostólica, mas a atividade 
pastoral deve sempre levar-nos de volta à contemplação.
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II. São Gregório
E, do Papa Gregório Magno, o jovem seminarista escolheu uma passagem que compara e contrasta 
as respostas de Isaías e Jeremias, quando foram chamadas pelo Senhor a aceitar uma missão 
profética. Quando o Senhor pergunta a Isaías: “A quem enviarei?”, Ele responde: “Eis-me aqui. 
Envie-me” (Is 6,8). Mas Isaías só responde assim depois de ter sido purificado pelo carvão ardente 
com que o anjo lhe tocou os lábios (Is 6.5-7). Em contraste, quando o Senhor diz a Jeremias que ele 
foi escolhido para falar ao povo em nome de Deus, este relutante profeta alega que é desqualificado 
para a tarefa, porque ele é muito jovem e não sabe falar corretamente (Jr 1,5-8). No entanto, apesar 
dos seus sentimentos de incapacidade, finalmente aceita o chamamento divino para partir. Como 
Gregório explica, embora Jeremias aparentemente tenha dado respostas contraditórias, cada uma 
delas foi motivada pelo amor. Pois existem dois tipos de afeto. Isaías desejou a vida ativa da 
pregação porque estava motivado para servir o próximo. Enquanto isso, Jeremias estava relutante 
em assumir os encargos da vida ativa, preocupado em diminuir a sua união contemplativa com 
Deus. Mas, no final, apesar de ter protestado não resistiu completamente, e aquele que se ofereceu 
para ser enviado, só partiu depois de ter sido limpo e purificado por um carvão do altar. Assim, 
mais uma vez, a lição que se ensina é que a verdadeira contemplação leva à atividade apostólica, 
enquanto o serviço pastoral devidamente motivado deve ser precedido pela contemplação e, em 
última instância, voltar à contemplação. É por isso que, anos mais tarde, Dehon escreveria: “Toda 
vida apostólica deve ter uma longa preparação feita de oração e estudo” (CAM 1/198).

II. Um exemplo de contemplação em ação: Papa Bento XVI
Para que os ensinamentos contidos nesses dois textos patrísticos sejam menos abstratos e para 
ilustrar o seu significado, deixem-me contar uma história, ou melhor, deixem-me contar duas 
histórias que se fundem numa só.

Na primavera de 1977, o professor Joseph Ratzinger tinha finalmente encontrado a “sua casa” 
académica na Universidade de Regensburg. Depois de uma década a andar de uma universidade 
para outra em busca de um ambiente que fosse adequado para o estudo sereno e sério da teologia, 
Regensburg tornou-se o lugar que ele poderia chamar do seu lar intelectual e espiritual. Ele 
escreveu: “Eu me alegrava por poder dizer algo meu, algo novo e ainda completamente dentro da fé 
da Igreja.” “Eu sabia que fui chamado para a vida de estudo e nunca pensei noutra coisa” (150-1). 
Mais tarde, naquela primavera, quando o núncio papal pediu uma entrevista com ele, pensou que 
não passava de uma visita de cortesia. Depois de trocar gentilezas por alguns momentos, o núncio 
entregou-lhe uma carta em mão e disse-lhe para lê-la e pensar em casa. Foi a sua nomeação como 
arcebispo de Munique. Ratzinger consultou um professor mais velho que era um guia e um amigo. 
Muito para surpresa de Ratzinger, o seu amigo imediatamente respondeu: “Deves aceitar.”

Apesar de escrever a sua carta aceitando, as semanas antes da sua ordenação episcopal foram 
difíceis para ele; interiormente ainda estava inseguro e sentia-se como se estivesse a ser esmagado 
por um enorme fardo. No meio dessa incerteza e tumulto interior, recordou Santo Agostinho, cuja 
vida e escritos sempre o impressionaram e inspiraram. Depois da sua conversão e do seu batismo, 
Agostinho voltou para África, onde, em companhia de amigos, pretendia levar uma vida dedicada à 
oração e ao estudo, e organizou uma espécie de comunidade monástica para esse fim. Numa visita à 
cidade de Hipona, no entanto, foi pressionado para ser ordenado sacerdote e para ajudar o bispo 
envelhecido. Pouco depois da sua ordenação, o seu bispo morreu, e mais uma vez a população local 
pressionou Agostinho, desta vez para se tornar o seu novo bispo.
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Naturalmente, Ratzinger entendeu essa experiência de Agostinho como uma imagem exata da sua 
própria situação. Cada um deles desejara uma vida de quietude, de estudo, de contemplação. Mas, 
por seu turno, o Espírito, falando através dos desejos do povo de Deus, da Igreja, obrigou cada um 
deles a assumir o encargo de ser o pastor do rebanho.

Neste contexto, Ratzinger lembrou o comentário de Agostinho ao Salmo 73,22: “Eu era néscio e 
não podia entender; Eu era como um animal bruto na sua presença.” Mas Agostinho entendia a 
palavra “animal bruto” de modo um pouco diferente. Referia-se principalmente aos animais que 
trabalhavam no campo, e viu neles uma imagem de si próprio sob o peso do seu serviço episcopal: 
“Eu tornei-me um animal de trabalho do campo labutando antes de vós, Senhor, mas eu estava 
sempre convosco. “[Agostinho] tinha escolhido levar a vida de estudioso e contemplativo, mas 
Deus tinha-o escolhido para o tornar um [animal de trabalho de campo] - um boi bom e robusto para 
puxar carro de Deus no mundo. Muitas vezes protestava contra todos os negócios insignificantes 
que continuamente se interpunham no seu caminho e o mantinham afastado da grande obra 
espiritual e intelectual que ele sabia ser a sua vocação mais profunda. Mas é aqui que o salmo o 
ajuda a evitar toda a amargura: ‘Sim, de facto, eu me tornei um [animal de campo], um animal de 
carga, um boi, - e ainda assim esta é a maneira pela qual vós me manteis na vossa mão.’ Assim 
como o animal de campo está mais próximo do agricultor que faz seu trabalho, assim é com 
Agostinho mais próximo a Deus precisamente através do serviço humilde, completamente nas mãos 
de Deus, completamente seu instrumento. Ele não poderia estar mais perto do seu Senhor ou ser 
mais importante para ele” (155). Ratzinger conclui as suas memórias: “Eu carreguei o meu jugo 
para Roma e agora estou a andar pelas ruas da Cidade Eterna há muito tempo, não sei quando serei 
solto, mas uma coisa eu sei: que a exclamação se aplica a mim também: “Eu me tornei seu jumento, 
[do Senhor], e assim estou” (156). Na perspetiva de Agostinho, “ninguém tem o direito de levar 
uma vida de contemplação para negligenciar as responsabilidades temporais, mas ninguém deve 
estar tão imerso no serviço ativo que abandone completamente o deleite da verdade. Por outras 
palavras, o bem da cidade terrena merece a nossa atenção enquanto esperamos pacientemente a 
realização da cidade celestial. Com efeito, a resolução da tensão entre ação e contemplação de 
Agostinho assumiu a seguinte forma: embora a contemplação seja superior à ação (Maria escolheu 
a melhor parte – Lc 10,42), devemos aceitar um apostolado quando a Igreja requer os nossos 
talentos, mesmo que com esforço, devemos continuar a ter prazer na contemplação. “Contemplata 
tradere.”

III. Thomas Merton e contemplação em ação
Os escritos de Thomas Merton, um monge trapista americano, desempenham um papel importante 
na restauração da “contemplação” para a vanguarda da espiritualidade católica no século XX. 
Sementes de Contemplação, um livro que ele atualizou e reeditou alguns anos mais tarde, sob o 
título Novas Sementes de Contemplação, contém um capítulo intitulado “Partilha dos frutos da 
contemplação.” Nele, ele descreve o processo tomista de contemplata  tradere. Merton escreveu 
que “nós não vemos Deus na contemplação – que O conhecemos por amor, porque Ele é puro amor 
e quando saboreamos a experiência de amar a Deus por si é já o seu próprio bem, nós sabemos pela 
experiência Quem e o que Ele é... [E] se experimentamos a Deus na contemplação, não o 
experimentamos não só para nós mesmos, mas também para os outros... Merton conclui: “A 
vocação mais elevada no Reino de Deus é partilhar a contemplação com os outros e levar os outros 
ao conhecimento experimental de Deus que foi dado a quem O ama... Ninguém ensina a 
contemplação exceto Deus, que a dá. O melhor que podemos fazer é escrever algo ou dizer algo que 
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sirva de ocasião para outros perceberem o que Deus quer”. De maneira semelhante, Leão Dehon 
convida-nos a juntar-nos a ele e “saborear e ver a Bondade do Senhor” (Sal 34,9). Mas, só se 
saborearmos é que O vamos ver.

IV. Aplicação de Leão Dehon dos escritos de Agostinho e Gregório: a vida de Maria
Agora deixem-me oferecer-vos um exemplo final da interação da contemplação e ação na vida de 
Leão Dehon. Na primavera de 1868, quando ele se perguntava se era chamado a uma vida de 
contemplação e de estudo ou a uma vida de atividade apostólica, ao mesmo tempo que buscava 
luzes nos escritos de Agostinho e Gregório, algo semelhante estava a ocorrer na sua meditação 
matutina. Durante o mês de Maio, naturalmente, ele tomou os eventos da vida da Virgem Maria 
como tema das suas meditações.

Numa das primeiras meditações, escreveu: “Julgando-se indigna de dar à luz o Messias, Maria não 
buscou o casamento como as outras filhas de Israel, mas fez um voto de castidade para se dedicar 
completamente a Deus... Maria viveu uma vida simples, retirada dos seus companheiros. Ela louvou 
a Deus cumprindo a sua vontade como é indicado na sua Lei. Dividia o seu dia entre oração, 
trabalho e estudo... [Por isso] Maria fica perturbada com a aparição do anjo e com as suas palavras. 
Aquela saudação parece comprometer a sua virgindade e a sua humildade. Com frequência 
renovamos as nossas declarações de amor exclusivo para com o noivo de nossa alma...” (NQT 1/ 
148-150).

Como podemos ver, ele começa por considerar Maria como um modelo de oração e contemplação; 
Ela está devotada a Deus “completa” e “exclusivamente”. Por isso é que ficou “muito perturbada” 
com a saudação angélica, e expressa a sua hesitação. Somente depois de o anjo lhe assegurar que 
essa é a vontade de Deus, é que Maria dá o seu consentimento: “Eis a serva do Senhor” (Lc 1,38). O 
seminarista Leão Dehon entende que a sua resposta é expressão plena de tudo o que lhe ia no 
coração: “servir humildemente a Deus, seguir todas as suas inspirações e a sua vontade. Esta é a 
fonte de toda grandeza e honra… Tendo-se tornado a sua mãe, Maria vive inteiramente para Jesus... 
Jesus e Maria tinham apenas uma alma, uma mente e um só coração” (NQT I/151-152). Assim, 
quando ela aceita esta nova expressão da vontade de Deus para se tornar a mãe do Messias, 
descobre que está intimamente mais unida a Ele do que antes.

Depois, numa meditação no dia seguinte Dehon escreveu: “Maria interrompeu a contemplação do 
seu Salvador para ir e ajudar Isabel, ou melhor, uniu o amor do próximo ao seu amor a Deus. Como 
a arca da aliança, ela estava vestida de ouro no interior e no exterior. Seguindo o seu exemplo, amei 
os outros sem abandonar a Deus. Permaneçamos unidos a Deus, numa união constante, intensa e 
sempre coerente... Na casa de Isabel, Maria exibe uma generosa e perseverante caridade. Oferece os 
seus serviços quando são necessários, mas ainda assim ela não deixa de contemplar o Salvador que 
está no seu ventre” (NQT 1/153-155).

Nesta breve sequência de meditações, somos capazes de acompanhar a interação da contemplação e 
da ação à medida que se desenvolvem na vida e oração do jovem seminarista. Na primeira 
meditação, Maria vai da contemplação à ação, da Anunciação à Visitação; enquanto na meditação 
seguinte esse movimento é invertido à medida que ela passa da ação à contemplação. Estas 
incursões nas suas notas de meditação pressagiam o ritmo da sua jornada espiritual ao longo de toda 
a sua vida, que consistia na vida interior da contemplação e no serviço da atividade apostólica. 
Apesar das suas atrações e demandas constantes que eram uma fonte frequente de tensão na sua 
vida, Dehon sempre entendeu que não poderia atingir um objetivo sem o outro. Para ele, a vida 
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interior nunca foi um refúgio dos problemas difíceis dos assuntos humanos e sociais; mas a oração 
interior foi o motor que impulsionou a sua convicção de que uma verdadeira ação apostólica só 
poderia acontecer através da intimidade com Jesus. O cumprimento do primeiro mandamento de 
amar a Deus sobre todas as coisas, é espontaneamente expresso na realização do segundo 
mandamento de um amor ativo e prático ao próximo; e, inversamente, é o nosso amor aos outros, 
que dá glória a Deus.

C. Testemunho
Steve Koepke é um diretor de projetos nas Sacred Heart Southern Missions, no Mississipi, nos 
EUA. Ele apresentou o significado de ser dehoniano numa das sessões da Mission Education, que 
teve lugar na província dehoniana dos EUA. Steve é um Associado Dehoniano.

Por duas vezes, no último ano, estive envolvido num projeto de voluntariado em Tunica, no 
Mississipi. Da nossa missão fazia parte a restruturação de uma casa. Talvez já seja demasiado se 
chamarmos àquela estrutura uma “cabana”. Tinha quatro divisões num espaço de aproximadamente 
120m2, com buracos no teto e no chão e madeira podre por todos os lados. Lembro-me de ter 
pensado: “ninguém deveria viver nestas condições”. Entre os voluntários dissemos uns aos outros, 
entre dentes, que talvez se fizesse um melhor serviço ao projeto, se deitássemos abaixo o que 
restava e começamos do zero. Mas talvez não para a família: tinham vivido aqui ao longo de 
décadas! Os seus filhos cresceram aqui! Esta é a sua casa!

Então, reforçamos o telhado, para aguentar as telhas novas e deitámos uma nova camada de seixos, 
colocamos betume nas paredes irregulares, que nunca foram quadradas e, lentamente, lá foi 
surgindo um espaço para se viver com conforto e segurança.

Mas eu sabia que isto era apenas metade do milagre. A equipa que nos guiava, os instrumentos que 
nós usávamos e a maior parte dos materiais: tudo era possível graças às ofertas dos nossos 
benfeitores. Pessoas de bom coração de todo o país tinham dado ofertas, grandes e pequenas, para 
ajudar pessoas que nunca iriam encontrar, para renovar uma casa que nunca iriam ver e para ajudar 
uma família com quem nunca iriam falar.

São as Sacred Heart Southern Missions, inspiradas no Padre Dehon, que põe em relação estes 
generosos benfeitores e estas pessoas que recebem as ofertas. Lembro-me que, ao voltar a casa, 
pensei: “Ser católico é isto. Ser dehoniano é isto. É isto o Sagrado Coração de Jesus vivo, a operar 
no nosso mundo de hoje”.

D. Debate e partilha
Nas suas meditações, Dehon escreveu: “A contemplação é mais necessária para aqueles que estão 
no apostolado do que é para os contemplativos em si” (CAM 1/189). E ao dizer isto, ele estava 
antecipando o conselho que o Papa Bento XVI deu aos sacerdotes de Roma: “Ativismo por si só 
pode ser heroico, mas no final a ação externa é infrutífera e perde a sua eficácia, a menos que nasça 
da profunda comunhão interior com Cristo. O tempo que passamos em comunhão com Cristo é 
verdadeiramente um tempo de atividade pastoral, a atividade pastoral autêntica”(Missa Crismal, 13 
de abril de 2006).

 Que entendem duas citações, a do Padre Dehon e do Papa Bento XVI?
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 Conseguem um balanço saudável entre a contemplação e ação? Como alimentam as atividades 
do vosso dia-a-dia? Como é que se pode criar um balanço saudável entre o trabalho e a oração?

E. Momento de oração 
Acima de tudo, os cristãos devem ser pessoas de oração pessoal profunda. Ao concluir esta reflexão 
sobre contemplação e ação, convida-se os participantes uma oração de renovação da consagração.

Oração de renovação da consagração
Senhor, como filhos de Leão João Dehon,
estamos conscientes da nossa união com todos os homens
dispersos pelo mundo e através dos séculos.
Voltamos a consagrar-nos a ti
e comprometemo-nos a partilhar com todos eles
o amor que, em Jesus, de ti recebemos.
Abraçamos este empenho como nossa missão pessoal e comunitária
de dispensar o teu amor
a todos os que vivem frustrados ou desorientados
na sua fome e na procura do amor, na procura de ti.
Ajuda-nos a vencer
todo o egoísmo e autocomplacência,
toda a intolerância e impaciência,
todas as distinções e divisões.
E que todas as pessoas experimentem, finalmente, o teu amor por elas
e saibam que são livres de responder ao teu amor
com alegria e gratidão,
com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças.
Que este mesmo amor
abrace todos os homens como irmãos.
Amen.

Bênção: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna.

Todos: Ámen. 

Sugestões de leitura





Encontro XXXIX
ACOMPANHAMENTO E DIREÇÃO ESPIRITUAL

Objetivos do encontro
 Examinar a dinâmica da direção espiritual como um guia para nosso desenvolvimento espiritual 

contínuo;
 Examinar a importância da direção espiritual para o desenvolvimento de uma vida espiritual;
 Indicar alguns dos aspetos da vida que beneficiariam da orientação de um diretor espiritual.

Estrutura do encontro
a. Porquê a direção espiritual?
b. A forma da direção espiritual.
c. Os tópicos da direção espiritual.

Desenvolvimento do encontro

A. Acolhimento

Palavra da Bíblia
Começar pela leitura do texto bíblico (Atos 10, 1-35). É um belo texto de discernimento para 
Cornélio, bem como para Pedro. Na direção espiritual, procura-se com a ajuda de alguém, 
orientação na vida. Ambos Cornélio e Pedro fizeram uma mudança significativa nas suas vidas:

Havia em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte itálica. Piedoso e temente a 
Deus, como aliás toda a sua casa, dava largas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Teve 
uma visão, cerca das três horas da tarde, e viu distintamente o Anjo de Deus entrar, aproximar-se 
dele e dizer-lhe: «Cornélio!» Fixando nele os olhos, cheio de medo, respondeu: «Que é, Senhor?» 
Respondeu o Anjo: «As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus, e Ele recordou-
se de ti. E agora, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, conhecido por Pedro. Está 
hospedado em casa de um curtidor chamado Simão, cuja casa fica à beira-mar.» Quando o Anjo se 
retirou, depois de lhe falar, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso, dos que 
lhe eram pessoalmente dedicados, explicou-lhes tudo e mandou-os a Jope. 
No dia seguinte, enquanto eles iam a caminho e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço 
para a oração do meio-dia. Então, sentiu fome e quis comer alguma coisa. Enquanto lhe preparavam 
de comer, foi arrebatado em êxtase. Viu o Céu aberto e um objeto, como uma grande toalha atada 
pelas quatro pontas, a descer para a terra. Estava cheia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e 
de todas as aves do céu. E uma voz dizia-lhe: «Vamos, Pedro, mata e come.» Mas Pedro retorquiu: 
«De modo algum, Senhor! Nunca comi nada de profano nem de impuro.» E a voz falou-lhe 
novamente, pela segunda vez: «O que foi purificado por Deus não o consideres tu impuro.» Isto 
repetiu-se por três vezes e, imediatamente, o objeto foi levado para o Céu. Atónito, Pedro 
perguntava a si próprio o que poderia significar a visão que acabara de ter, quando os homens 
enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, se apresentaram à porta. Chamaram e 
indagaram se era ali que se encontrava hospedado Simão, cujo sobrenome era Pedro. E, como Pedro 
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estava ainda a refletir sobre a visão, o Espírito disse-lhe: «Estão aí três homens a procurar-te. Ergue-
te, desce e parte com eles sem qualquer hesitação, porque fui Eu que os mandei cá.» Pedro desceu, 
foi ter com os homens e disse: «Sou eu quem procurais. Qual o motivo da vossa vinda?» 
Responderam: «O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, do qual todo o povo judeu dá 
bom testemunho, foi avisado por um anjo para te mandar chamar a sua casa e para ouvir as palavras 
que tens a dizer-lhe.» Então Pedro mandou-os entrar e deu-lhes hospedagem. 
No dia seguinte, levantando-se, partiu com eles, e alguns irmãos de Jope acompanharam-no. 
Chegou a Cesareia, um dia depois. Cornélio estava à espera deles com os seus parentes e amigos 
íntimos, que tinha reunido. Na altura em que Pedro entrava, Cornélio foi ao seu encontro e, caindo-
lhe aos pés, prostrou-se. 
Mas Pedro levantou-o, dizendo: «Levanta-te, que eu também sou apenas um homem.» E, a 
conversar com ele, foi para dentro, encontrando muitas pessoas reunidas. Pedro disse-lhes: «Vós 
sabeis que não é permitido a um judeu ter contacto com um estrangeiro, ou entrar em sua casa. Mas 
Deus mostrou-me que não se deve chamar profano ou impuro a homem algum. Por isso, não opus 
qualquer dificuldade ao vosso convite. Peço-vos apenas que me digais o motivo por que me 
mandastes chamar.» Cornélio respondeu: «Faz hoje três dias, a esta mesma hora, estava eu em 
minha casa a fazer a oração das três horas da tarde, quando surgiu de repente um homem com uns 
trajes resplandecentes, diante de mim, e me disse: ‘Cornélio, a tua oração foi atendida e as tuas 
esmolas foram recordadas diante de Deus. Envia, pois, emissários a Jope e manda chamar Simão, 
cujo sobrenome é Pedro. Está hospedado em casa de Simão, curtidor, junto ao mar.’ Mandei-te 
imediatamente chamar e agradeço-te teres vindo. E, agora, estamos todos na tua presença para 
ouvirmos o que Deus te ordenou.» Então, Pedro tomou a palavra e disse: «Reconheço, na verdade, 
que Deus não faz aceção de pessoas, mas que, em qualquer povo, quem o teme e põe em prática a 
justiça, lhe é agradável.”

Palavra do Padre Dehon
“Começo com leituras espirituais. O livro do Venerável Belarmino (Montée de l’âme, 1614) 
mostrou-me como S. Paulo desenhou em poucas palavras todo um programa de direção espiritual. 
“Nunca se pode chegar à arte de viver feliz e bem, se não se vai para a escola de Jesus Cristo, que é 
o único mestre” (Mt 13,8), se, por suas palavras e exemplos, não nos deixarmos formar para esta 
justiça, que não nos leva pelo caminho dos escribas, fariseus e filósofos, mas sim à justiça cujo 
objetivo é a caridade, o fruto de um coração puro, de uma boa consciência e fé sincera (1Tim 1, 5). 
(...) Posso dizer que para mim esta foi uma luz definitiva. Tornou-se a regra primordial deste ano e 
de toda a minha vida. A direção da minha vida interior, entravada, devo dizê-lo, por inúmeros 
fracassos, foi sempre o amor de Nosso Senhor, mantido pela fé e pureza de coração e consciência”. 
(NHV 4/208) 

B. Reflexão sobre o tema: Porquê a direção espiritual? O que é isso?

1. Pesquisa de crescimento

Certamente que já te perguntaste muitas vezes: “Quem sou eu? Que poderia eu ser? Quem é Deus, 
para mim? Como posso fazer mais da minha vida? Qual o significado da vida? Existe algum 
sentido ou razão para a minha vida?”
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Muitas pessoas, hoje, fazem essas perguntas. Com essas perguntas expressam o seu desejo ou sua 
busca de crescimento – crescimento pessoal. Em cada etapa do desenvolvimento humano há 
também um crescimento espiritual correspondente. Essas etapas possuem significados específicos.

 Estes momentos são sobre a nossa realidade e sobre a realidade de Deus em todas as 
experiências da vida. Nada é excluído. Nada está fora ou deixado de fora. Trata-se de toda a 
pessoa.

 Deus, que é o doador de toda a vida, deseja que tenhamos vida plena, apesar de todas as 
dificuldades e problemas, apesar de todos os nossos fracassos.

 A nossa vida faz sentido em Deus. Ele dá-lhe sentido. O conhecimento do nosso lugar neste 
mundo dá-nos força e permite-nos viver a vida mais plenamente.

 Somos constantemente convidados para um novo devir. Não podemos permanecer como somos. 
Deus deseja que nos tornemos mais vivos e mais capazes de amar. Não podemos fazer este 
caminho sozinhos.

2. Direção espiritual - uma oportunidade e um caminho!
A direção espiritual tem como objetivo ajudar os indivíduos a descobrir a dimensão espiritual na 
vida pessoal e, através dela, a alcançar um crescimento saudável da sua personalidade. Nela está em 
jogo toda a realidade da pessoa, a corporal, bem como a alma e a dimensão espiritual, na sua 
relação consigo mesmo e com os outros. A direção espiritual ajuda os indivíduos a permanecer num 
colóquio com Deus sobre si e sobre a vida de alguém, procurando ajudar esse alguém a chegar a um 
relacionamento pessoal com Jesus Cristo.

A direção espiritual procura uma resposta à pergunta sobre o lugar e as tarefas a que Deus chamou 
os indivíduos.

 A direção espiritual escuta o que o indivíduo trouxe ao colóquio sobre si mesmo.
 A direção espiritual ajuda a chegar ao autoconhecimento, à autoaceitação e ao reconhecimento 

de Deus na vida de cada um. Desta forma, consegue-se um certo autodiscernimento e ajuda na 
decisão (Discernimento).

 A direção espiritual abre possibilidades positivas de conviver consigo mesmo. Não garante que 
não haverá crises no caminho.

 A direção espiritual acontece através da oferta ativa de “exercícios espirituais”: encorajamentos 
para oração e meditação, o uso da Sagrada Escritura, com imagens, com experiências de cada 
dia.

As experiências acumuladas serão a base para a conversa de acompanhamento, em que o 
significado do que foi experimentado para os próximos passos do caminho espiritual e para o 
crescimento futuro será explorado e encontrado.

3. Direção espiritual - O que devo estar preparado para fazer?
 Estar pronto pessoalmente para querer entrar num caminho espiritual e, nesse contexto, para 

falar das suas experiências religiosas / espirituais.
 Estar pronto, todos os dias, para dispor de um certo tempo para “exercícios espirituais 

consistentes.”
 Estar pronto para questionar e ser questionado sobre as experiências diárias e sobre o seu 

significado espiritual.
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 Estar disponível, em intervalos regulares de cerca de três ou quatro semanas, para falar com o 
seu diretor / diretora espiritual.

4. O que posso esperar de um diretor espiritual?
 O diretor espiritual é um ser humano que tem um caminho espiritual e que permite que tua vida 

seja moldada por ele. A fé na graça de Deus que atua em todos é o seu fundamento espiritual.
 Ele ou ela têm experiências pessoais de serem dirigidos.
 O diretor espiritual reconhece a interligação básica entre a vida e a fé na história de uma pessoa. 

Ele ou ela é sensível aos processos humanos subjacentes e é capaz de distingui-los 
adequadamente. Ele ou ela é adequada para este serviço.

 O diretor espiritual tem um profundo respeito pela individualidade e pela vocação pessoal do 
outro. Cada ser humano tem o seu próprio chamamento de Deus e é pessoalmente responsável 
pela sua vida. Por esta razão, o diretor evita qualquer forma de manipulação. A absoluta 
discrição é evidente na direção espiritual.

5. Qual é o pano de fundo da direção espiritual?
A direção espiritual tem uma longa tradição. Em determinada época foi chamada “direção das 
almas”. No entanto, isso é um conceito falso. Somente Deus, somente o Espírito de Deus guia a 
alma, a vida espiritual das pessoas. Especialmente nas comunidades religiosas, havia a prática da 
direção espiritual, embora algumas vezes com um falso entendimento. A direção espiritual é uma 
forma de prática pastoral coloquial.

Colóquio de fé / catequese é uma conversa que deveria ter lugar em grupo.

1. Colóquio confessional - tem lugar no contexto do sacramento da confissão.
2. Colóquio pastoral - um colóquio que geralmente ocorre numa situação de crise.
3. A direção espiritual (como já foi dito, muitas vezes chamado de “a direção das almas”.)

6. Fontes de “direção espiritual”

a. O discipulado de Jesus
Os discípulos foram para a escola com Jesus. “Mestre, onde moras? Vem e vê! “A companhia 
diária, a observação constante, o ensinamento dos discípulos, a solidão e a quietude da noite, etc.

b. As experiências dos “Padres do Deserto”.
As pessoas foram à procura dos Padres do Deserto (egípcios, sírios, capadócios...)
 Que vivem numa espécie de reclusão - de forma isolada, em silêncio
 Que durante a sua existência acumularam uma rica sabedoria de vida
 Que ganharam uma certa autoridade espiritual - não através de estudos
 Que eram leigos, não clérigos ordenados

Características dos Padres do Deserto:

 Afastar-se - longe das multidões
 Poder estar com eles mesmos, não mais fugir
 Aceitando um profundo silêncio e vazio
 Aprendendo a renunciar às coisas, ascese
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 Cultivando a vigilância
 Estar atentos aos muitos, impulsos interiores
 Permanecer em silêncio, de escuta - não mais para organizar, avaliar, julgar
 Tornando-se mansos, misericordiosos em lidar com pessoas
 Dando respostas curtas e precisas, sem longos discursos, contra a retórica
 Mantendo diariamente a morte diante de seus olhos,

Acompanhando os muitos sentimentos e impulsos internos:

 O império dos desejos: a. Cobiça b. Gula c. Luxúria
 A esfera emocional: a. Tristeza paralisante b. Raiva / ressentimento c. Indiferença
 A esfera espiritual: a. Busca da honra b. Invejar / comparar-se com os outros c. Orgulho / 

arrogância

c. O “Processo dos Exercícios Inacianos”
Nos Exercícios Inacianos clássicos (exercícios individuais, silêncio durante todo o retiro, vários 
períodos de oração) com os seus cinco níveis (princípio e fundamento; semana 1 – conversão; 
semana 2 – amizade mais profunda com Jesus Cristo; semana 3 – meditação da morte na cruz; 
semana 4 – viver da esperança/ressurreição) requer-se um diretor espiritual para acompanhar os 
“praticantes” (uma vez ao dia por cerca de meia hora), procurando evitar ficar preso na vida 
interior, não cair em depressão, evita ficar bloqueado pela aridez interior e o vazio, para que ele ou 
ela pode crescer e florescer.)

I. Crescer e amadurecer
O que se busca é um “mais”, um “excedente”: este é o “magis” de Inácio. Um mais
 Vida / vivacidade
 Liberdade - a liberdade e glória dos filhos de Deus
 Paz - uma paz que este mundo não pode dar
 Amor - Quem não ama já está morto
 Alegria
 Verdade - A verdade vos libertará
 Luz - Através do batismo sua vida será iluminada

Crescer e amadurecer:
 Tornando-se vivo e livre - o presente de maneira alegre da vida
 Tornando-se capaz de relacionamentos e amor - o presente de uma forma amorosa de vida
 Tornando-se criativa e responsável - o dom de uma forma criativa de vida
 Tornando-se calma e religiosa - o dom de uma maneira confiável de vida

II. É pressuposto
 Um período diário de oração pessoal (cerca de 20 minutos)
 Uma revisão do dia - a oração de atenção amorosa
 Leitura diária da Bíblia
 Oração matinal
 A leitura espiritual - é significativa
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 Um diário - é significativo

III. Temas:
Todos os temas possíveis da vida se podem tornar um tópico de conversa. Aqui estão alguns 
tópicos que podem surgir em tal conversa com um diretor espiritual.

Possíveis temas, áreas que podem entrar na conversa:

 A história da minha vida (Biografia) - olhando atentamente com os olhos de Deus
 A minha história de vida: caráter / pessoas fundamentais –  separações - pais e casa
 A minha maneira de viver a “fé” - Diferentes vias de fé
 Experiências de Deus - sendo compreendidos por Deus: lugares, momentos
 Os meus tempos de oração - tenho uma ordem na minha vida?
 O tipo e os caminhos da minha oração
 Oração - para discutir a minha vida com Deus
 Atentos aos diferentes impulsos da alma - interior
 Escuta - resposta - obediência
 Para onde estou a ser puxado - meus desejos
 Faço notar o chamamento de Jesus - o convite, o meu seguimento?
 Posso viver comigo mesmo - ou estar inclinado a fugir?
 Igreja – qual é a minha atitude para com a Igreja?
 O meu presente, capacidades, carismas - posso dar-lhe resposta?
 Sou capaz de relações?
 Como faço para trabalhar com intimidade e distância?
 Eu percebo dentro de mim um amadurecimento e crescimento?
 Experiências de secura interior e vazio
 Como é a minha maneira de falar - conversa - diálogo?
 Eu conheço as minhas desordens internas: a inveja – a gula - a raiva, etc.?
 Atenção, “à piedade de alma” – para a vida, as pessoas, a natureza?
 O que significa para mim a celebração da Eucaristia?
 A minha participação na celebração da Eucaristia
 A leitura espiritual (literatura espiritual): leitura –meditar - refletindo - orando
 O meu comentário do dia – a “oração de atenção amorosa”
 Como faço para manter o meu diário? O que retenho, o que anoto?
 O meu começo do dia: como me levanto? Em ação de graças?
 Viver na presença de Deus (YHWH: Eu sou quem eu sou)
 Estou no caminho certo, na busca do “mais” (magis): paz, alegria, verdade, vida?
 A minha autoestima - como estou a progredir?
 A minha maneira de lidar com doenças, insultos, ofensas?
 Estou “viciado”: reconhecimento, louvor, posses, álcool?
 Eu e a minha vida: sou uma vítima, uma flor de cheiro, um exemplo, etc.?
 Leitura da Bíblia: como leio as Sagradas Escrituras? (diferentes modos)
 Reflexão sobre as Escrituras: a relação com Jesus Cristo. O que ganho?
 Viver reconciliados - Quantos amigos tenho? Como me relaciono com eles?
 Como trato meu corpo?
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 Quais são os meus desejos secretos?
 Como faço para integrar a minha sexualidade, intimidade, desejos eróticos?
 Os meus carismas, dons espirituais, minhas capacidades / talentos – como os aprecio?
 Vivo a consciência de ser um nómada, um peregrino – a minha falta de morada permanente
 Posses: apego-me às minhas coisas? Posso perdê-las?
 Autoestima: estou excessivamente em busca de honras; Devo ser o centro das atenções?
 Sinto-me tocado pela necessidade de outras pessoas?
 Vivo com que medos?
 Como faço para tomar decisões? (Como discernir?)
 Existem doenças ou vícios na minha vida? Como faço para lidar com eles?
 Relação com as pessoas – de acordo com a forma de “pensar” e a atitude de Jesus Cristo?
 Meu ponto de vista da Igreja - a minha contribuição
 Crescer – florescer - desenvolver
 Minha fé: manchas escuras – dúvidas - busca?
 As experiências dos Padres do Deserto, hoje: qual é a sua perspetiva?
 Que tipo de imagem tenho do padre?
 Que tipo de pessoa sou eu? (Por exemplo: o meu eneagrama)
 Tenho algum “esqueleto escondido” ou segredo na minha vida?
 Confissão - um lugar de reconciliação e perdão: como é a minha prática?
 O meu estilo de vida: simples – credível - convidativo?
 O que é que a minha fé: confiança – dúvidas – mística - litúrgica, etc.?
 Missão: Reconheço-me como enviado por Deus? Eu me envio?
 Dando testemunho - para dar testemunho da minha fé – pelo menos tentar explicar, provar?
 Dou conta da esperança que está em mim?
 Não há maior amor do que dar a vida por quem se ama: estou pronto a perder algo pelos que 

amo?
 Estou pronto a tomar o último lugar?
 Atitude e prática de acreditar: uma religião para mostrar ou ficar mais escondida?

7. Forma
 Duração: cerca de três quartos de hora
 Numa local fechado confortável e agradável
 Com velas acesas e uma cruz ou um ícone
 Silencioso - repousante - composto
 Começo e fim: com uma oração espontânea
 Confidencialidade

8. Expectativa - com que tipo de humor?
 Alguns não sabem nada sobre “direção espiritual”. Vêm porque ouviram falar de direção 

espiritual ou porque alguém que conhecem lho sugeriu.
 Outros perguntam imediatamente: O que têm para oferecer? (Ofertas de todo tipo de escolas 

psicoterapêuticas ou esotéricas)
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 Outros exigem do diretor diferentes impulsos espirituais: que ele / ela possa ajudar em certos 
sofrimentos, na compreensão da Eucaristia, em práticas espirituais, com grandes exemplos 
espirituais, etc.

 A forma clássica: o diretor é quase exclusivamente um “ouvinte”. (Cf., por exemplo, Franz 
Jalics SJ). Na conversa, quando a pessoa dirigida se expressa e formula, já está dando uma 
orientação a si mesma e já indica caminhos para si mesma.

 Muitas vezes é um tipo de diálogo: o diretor e a pessoa que busca a direção entram numa 
conversa espiritual.

C. Testemunho
Os testemunhos vêm de empregados colaboradores da província dehoniana dos EUA, que 
trabalham com Índios (sobretudo do povo Lakota), no estado do South Dakota e com Afro-
americanos no estado do Mississipi. Ao mesmo tempo, eles ajudam a criar uma consciência da 
diversidade de testemunho do legado deixado pelo Padre Dehon.

Sherry Langle – Consultora – SJIS (St. Joseph’s Indian School)

Olá! O meu nome é Sherry Langle e sou uma das pessoas envolvidas no acompanhamento e 
aconselhamento do Serviço de Famílias das meninas do 1º ao 5º grau. Sou dehoniana porque 
acredito na missão da St. Joseph’s Indian School. O Padre Dehon conferiu aos Estados Unidos uma 
visão diferente, para dar um sentido de espírito e de esperança às pessoas que viviam em condições 
de pobreza. Através desta visão e com a ajuda da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração 
de Jesus, a St. Joseph’s Indian School foi fundada para ajudar as crianças e as famílias que vivam 
nestas condições de pobreza. Devido ao amor que o Padre Dehon colocava no trabalho e na ajuda 
aos outros, eu, no papel de consultora do Serviço de Famílias, posso continuar o seu trabalho, com o 
apoio, aconselhamento e cuidado dos estudantes da St. Joseph’s Indian School através da 
colaboração continuada no trabalho com toda a família. Ao fazer isto, estou a ajudar os estudantes e 
as famílias através da educação para as características da vida, para reforçar a sua mentalidade, o 
seu corpo, os seus corações e os seus espíritos.

Dixie Thompson – Diretora do Museu – SJIS

Sou a Dixie Thompson e sou a Diretora do Museu Akta Lakota, na St. Joseph’s Indian School. Sou 
dehoniana porque o trabalho que fazemos no Museu Akta Lakota reflete muitos dos ensinamentos e 
valores do Padre Dehon. Recolhendo, conservando e cuidando dos materiais que documentam a 
vida do povo Lakota, oferecemos, tanto aos nossos estudantes como aos outros, a oportunidade de 
aprender algo acerca dos Lakota, com base no respeito, na educação e na sensibilização para a 
cultura. Enquanto dehoniana, sinto-me confortada e apoiada no meu trabalho pela visão diante da 
qual o Padre João Leão Dehon nos colocou.

Maria Eveland – Projetos de finaciamento – SJIS

Sou a Maria Eveland e trabalho na St. Joseph’s Indian School, no edifício Nagel. Sou dehoniana 
porque acredito e respeito a missão do Padre Dehon de ajudar as crianças pobres dos Índios 
americanos. Acredito que se pode ajudar a educá-los, a nível mental, corporal e espiritual e que se 
pode ajudá-los a tornar-se pessoas de sucesso na vida, na escola e no futuro. Estou muito feliz por 
ter a oportunidade de ser parte da sua missão e de ajudar os meus companheiros Índios a tornar-se 
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fortes, saudáveis e a ser um povo com um olhar positivo, que seja construtor de respeito e de 
unidade entre os Lakota e outras Tradições Americanas.

Tom Thomas – Gestão de Recursos – SJIS

Sou o Tom Thomas e sou supervisor da gestão de recursos. Sou dehoniano por causa do trabalho 
que faço no departamento de gestão. O nosso departamento está em relação com o valor 
fundamental de excelência da St. Joe. Fazemo-lo dando continuidade à educação. Estamos sempre à 
procura de modos novos e melhores para progredir em tudo o que fazemos. Estes melhoramentos 
veem-se em edifícios de melhor qualidade, em veículos mais seguros e no chão com melhor 
aparência para todos. O nosso objetivo é oferecer condições de vida aos estudantes, recursos de 
trabalho para os trabalhadores e espaços públicos para os visitantes, refletindo assim o calor 
humano e o espírito de acolhimento dos SCJ.

Kathleen Donohue – Diretora de Educação – SJIS

Ter participado na Conferência Educare, em 2012, deu-me uma perspetiva mais global da 
mensagem do Padre Dehon como educador. A conferência tinha por missão criar um perfil do 
educador dehoniano. Um educador, formado no carisma do Padre Dehon, pretende uma visão 
holística de aprendizagem, incluindo a mente, o corpo e o espírito; estimula a criatividade e lança 
um apelo ao coração, para que se abra aos outros, de modo especial àqueles que passam por 
necessidades. Aqui na St. Joseph’s Indian School, cada pessoa do nosso campus é chamada a 
caminhar seguindo as pegadas do Padre Dehon, chegando aos nossos estudantes, a nível mental, 
corporal e espiritual. Como educadora, é verdadeiramente uma alegria ver a fé em ação nas vidas 
dos nossos estudantes, quando lançamos a sementes e cultivamos os valores do coração.

Robyn Knecht – Coordenadora do Lar de Estudantes de Liceu –– SJIS

Sou a Robyn Knecht e sou a coordenadora do lar de estudantes, do nível liceal, da St. Joseph’s 
Indian School. Em muitas coisas não sou como o Padre Dehon no modo como trabalho nos serviços 
sociais. A minha formação e a minha experiencia centram-se no aconselhamento de jovens nas lutas 
que empreendem na sua vida. O meu atual papel abre-me a porta para trabalhar não apenas com os 
jovens e com as suas famílias, mas também com a equipa da escola, que tem um profundo impacto 
na vida dos estudantes, ou seja, os vigilantes. O Padre Dehon escreveu: “Fui conduzido pela 
Providência a abrir numerosos sulcos, mas dois em particular deixarão uma profunda marca: a ação 
social cristã e a vida de amor, de reparação e de imolação ao Sagrado Coração de Jesus” (NQT 
25/21). Estas palavras dirigem-se à vocação que eu tenho de encarnar na ação social cristã, no 
serviço às pessoas necessitadas, com uma liderança que promove mudanças positivas.

Sherry Hansen – Gestor de Serviços de Alimentação

O meu nome é Sherry Hansen e trabalho no Departamento dos Serviços de Alimentação. Sou 
dehoniano, porque o meu emprego me dá a oportunidade de ensinar aos nossos estudantes de que 
modo é que a comida com boa capacidade nutritiva os pode ajudar a aprender melhor e a tornar os 
seus corpos mais saudáveis, o que, por sua vez, os ajuda a enfrentar quaisquer desafios que a vida 
lhes coloque por diante. Ser acolhedor e mostrar interesse por aquilo que eles têm para dizer 
também ocupa uma boa parte do meu dia a dia. Sinto-me abençoada por ter passado aqui 25 anos da 
minha vida. St. Joe’s é a minha família alargada – a minha tiyospaye – onde sinto que alguém tem 
apreço por mim e cuida de mim. Quero passar este sentimento aos estudantes.
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Brian George – Vigilante – SJIS

O meu nome é Brian George e sou vigilante dos alunos entre o 5º e 8º grau da St. Joseph’s Indian 
School. Assumo os valores da compaixão, do encorajamento e inspiração, que o nosso fundador, 
Padre Leão Dehon encarnou no seu compromisso com Cristo em toda a sua vida. A minha herança 
de índio americano serve de catalisador ao prestar o meu serviço às nossas crianças índias 
apresentando-me como um modelo positivo. Os valores e o espírito do Padre Dehon estão 
espelhados na St. Joseph’s Indian School e refletem-se no meu trabalho e no meu espírito através 
das conquistas dos nossos estudantes. Quando os sonhos das nossas crianças se tornam realidade, 
sinto-me realizado. Eu continuo a sonhar. Eu sou dehoniano.

D. Debate e partilha
O Padre Dehon tinha bastante claro o que esperava de um diretor espiritual. Aqui fica uma parte dos 
seus conselhos: 

“Os religiosos, a quem se tiver de confiar a direção das almas, devem ser religiosos já provados. 
Devem ser homens, cujo coração seja aquecido pelo amor do Coração de Jesus; não homens de 
gelo, que rejeitam a vida do Coração com Jesus. Devem ser também homens prudentes e firmes, 
que tenham a energia necessária para manter a alma no caminho da sabedoria, que é o caminho da 
observância da Regra e do cumprimento consciencioso dos deveres. A vida de amor que é proposta 
nem tem por finalidade fazer com que as almas saiam da sua condição comum; ela tem por 
finalidade agir em vista do amor do Coração de Jesus, transformar tanto quanto possível as mais 
pequenas ações em outros tantos atos afetuosamente oferecidos a este divino Coração. Uma alma 
que esteja no fervor do amor é estimulada pela graça neste caminho de amor. O cuidado de a dirigir 
neste caminho é competência dos superiores. Nosso Senhor estimula através da sua graça; não faz 
milagres para dirigir. Portanto, é preciso conferir uma grande importância à direção espiritual” 
(NTO 9140048/1-2).

 Qual é a vossa experiência de direção espiritual? 
 De que modo é que a direção espiritual pode ajudar-vos no vosso percurso espiritual?

E. Momento de oração
Como conclusão, rezamos a oração “União com o Coração de Cristo”, de Santa Gertrudes de 
Helfta (1256-ca.1301).

Eu vos saúdo, ó Coração sacratíssimo de Jesus,
fonte viva e vivificante de Vida Eterna, 
tesouro infinito de divindade,
fornalha ardente de amor divino, 
vós sois o lugar do meu descanso,
o refúgio da minha segurança. 
Ó meu amável Salvador,
inflamai o meu coração
com aquele amor ardentíssimo que arde no vosso;
derramai nele as inumeráveis graças 
que nascem da fonte do vosso Coração.
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Que o meu coração esteja sempre unido ao vosso,
que a vossa vontade seja a minha
e que a minha seja eternamente conforme à vossa,
porque eu apenas desejo que a vossa santa vontade
seja a norma de todos os meus desejos e de todas as minhas ações.
Ámen.

V/ Bendito seja Deus, nosso Pai:
R/ Bendito para sempre.

V/ Bendito seja o Filho, Verbo encarnado.
R/ Bendito para sempre.

V/ Bendito seja o Espírito Santo, Dom de Deus e Paráclito.
R/ Bendito para sempre.

Bênção Final
O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna.
Todos: Ámen.

Sugestões de leitura
 W.A. Berry – W.J. Conolly, A prática da direção espiritual (São Paulo: Loyola, 1987).





Encontro XL
FAMÍLIA DEHONIANA

Objetivos do encontro 
 Refletir sobre a partilha do carisma dehoniano no meio do Povo de Deus.
 Conhecer a ‘Carta de comunhão’ da Família dehoniana.
 Entrar na perspetiva de “Família”.

Estrutura do encontro
A organização Família dehoniana é recente; esta ideia baseia-se na teologia conciliar sobre a Igreja 
como comunhão e complementaridade de vocações no único Povo de Deus, da participação de 
todos os fiéis na missão da Igreja, da vocação universal à santidade conforme o próprio estado de 
vida. 

Nota histórica: No XVIII Capítulo Geral (1985), o P. Girardi perspetivou a ideia de “Comunidade 
dehoniana como comunhão de diversas vocações à volta do projeto-carisma do Padre Dehon”. 
Em 1990 fez-se o I Encontro internacional dos Leigos dehonianos, no qual, além de uma 
representação de leigos, participam SCJ e alguns membros da Companhia Missionária. Para o 
conjunto destas três componentes aceita-se a ideia de “Comunidade dehoniana como comunhão de 
diferentes vocações”. Nas três cartas circulares, enviadas aos Superiores SCJ, a todos os Confrades 
SCJ, aos Leigos dehonianos (04.01.1991), o P. Antonio Panteghini informa sobre o Encontro 
apenas celebrado, utilizando a expressão “Família dehoniana”.

Desenvolvimento do encontro

A. Acolhimento
Pode-se introduzir os presentes ao tema com dois textos e fazer-lhes contar a sua experiência 
eclesial:

Da exortação apostólica pós-sinodal Christifideles laici:
“Na Igreja-Comunhão os estados de vida encontram-se de tal maneira interligados que são 
ordenados uns para os outros. Comum, direi mesmo único, é, sem dúvida, o seu significado 
profundo: o de constituir a modalidade segundo a qual se deve viver a igual dignidade cristã e a 
universal vocação à santidade na perfeição do amor. São modalidades, ao mesmo tempo, 
diferentes e complementares, de modo que cada uma delas tem uma sua fisionomia original e 
inconfundível e, simultaneamente, cada uma delas se relaciona com as outras e se põe ao seu 
serviço… Todos os estados de vida, tanto no seu conjunto como cada um deles em relação com os 
outros, estão ao serviço do crescimento da Igreja, são modalidades diferentes que profundamente se 
unem no «mistério de comunhão» da Igreja e que dinamicamente se coordenam na sua única 
missão. “ (Cf. CFL 55, 3).
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Da Carta do Papa Francisco (21/11/2014) para o ano da vida consagrada:
“À volta de cada família religiosa, bem como das Sociedades de Vida Apostólica e dos próprios 
Institutos Seculares, está presente uma família maior, a «família carismática», englobando os vários 
Institutos que se reconhecem no mesmo carisma e sobretudo os cristãos leigos que se sentem 
chamados, precisamente na sua condição laical, a participar da mesma realidade carismática” (n. 1).

Palavra da Bíblia (Jo 17, 6.11-12.15-23) 
Pai, dei-te a conhecer aos homens que, do meio do mundo, me deste. Eles eram teus e Tu mos 
entregaste e têm guardado a tua palavra…  Doravante já não estou no mundo, mas eles estão no 
mundo, e Eu vou para ti. Pai santo, Tu que a mim te deste, guarda-os em ti, para serem um só, 
como Nós somos!... Enquanto estava com eles, Eu guardava-os em ti, em ti que a mim te deste. 
Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o homem da perdição, cumprindo-se desse modo a 
Escritura. Não te peço que os retires do mundo, mas que os livres do Maligno. De facto, eles não 
são do mundo, como também Eu não sou do mundo. Faz que eles sejam teus inteiramente, por meio 
da Verdade; a Verdade é a tua palavra. Assim como Tu me enviaste ao mundo, também Eu os 
enviei ao mundo, e por eles totalmente me entrego, para que também eles fiquem a ser teus 
inteiramente, por meio da Verdade. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que hão-de crer 
em mim, por meio da sua palavra, para que todos sejam um só, como Tu, Pai, estás em mim e Eu 
em ti; para que assim eles estejam em Nós e o mundo creia que Tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória 
que Tu me deste, de modo que sejam um, como Nós somos Um. Eu neles e Tu em mim, para 
que eles cheguem à perfeição da unidade e assim o mundo reconheça que Tu me enviaste e que 
os amaste a eles como a mim.

Palavra do Padre Dehon
“Como obras de apostolado geral, tentei dois grandes empreendimentos: o primeiro era conduzir os 
padres e os fiéis ao Coração de Jesus para lhe oferecer um tributo quotidiano de adoração e de 
amor…Continuei este apostolado… pela nossa associação reparadora, pela nossa revista que 
trabalhou durante quinze anos no reino do Sagrado Coração, pelos meus opúsculos sobre o Retiro 
do Sagrado Coração, sobre A Vida de amor e de reparação ao Sagrado Coração, sobre as Coroas 
de amor, sobre o Coração Sacerdotal de Jesus. Os escritos do P. André ajudaram; as minhas 
diversas revistas trabalharam no mesmo sentido, e as nossas associações desenvolveram-se. É um 
apostolado a continuar, a estender, a tornar mais intenso.
Quis também contribuir para a elevação das massas populares pelo reino da justiça e da caridade 
cristã. Dispensei uma grande parte da minha vida, nas obras de S. Quintino primeiro, depois nas 
minhas publicações de estudos sociais, nas minhas conferências em Roma e noutros lugares, na 
minha participação numa multidão de congressos. Leão XIII teve por bem olhar-se como um dos 
fiéis intérpretes das suas Encíclicas sociais. Mas aí também o trabalho deve ser continuado.” 
(Souvenirs, XI = LCC 8090139/46-48).

B. Reflexão sobre o tema

1. Partilha do carisma
 “Sempre na história da Igreja e verificou uma certa osmose fecunda entre as várias experiências 
de vida cristã. Sacerdócio, monaquismo, martírio, vida virginal, vida matrimonial, entrelaçaram 
reciprocamente valores e linguagens, espiritualidade, em diversas épocas e com expressões 
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culturais diferentes” (cf. Bruno Secondin). Este fenómeno assume também uma própria 
terminologia. Para as pessoas: oblatos, terciários, fâmulos, associados, agregados, cooperadores, 
colaboradores, familiares, aderentes, confrades. Para os grupos: uniões, terceira ordem, 
associação, agregação, fraternidade, famílias, etc., conforme a tipo de relação, de grau de 
participação e da motivação que os unia.

Uma caraterística destas situações do passado consiste no facto de que o carisma era considerado 
um dom e “quase uma propriedade” daquele instituto, sendo verdadeiros protagonistas apenas 
os religiosos. 

Os outros (leigos, institutos femininos, sacerdotes) 
 participavam nos bens espirituais daquela família religiosa, 
 colaboravam ou apoiavam o apostolado e a obra dos religiosos, 
 uniam-se por motivações espirituais, formativas e apostólicas; mas submetiam-se à autoridade 

do instituto.
O instituto estava no centro, exercia uma certa paternidade, prioridade, superioridade; os leigos 
eram sempre subordinados.

Mas, como o Espírito cria aquilo que quer, a um certo momento começa a fazer surgir realidades 
que participam do mesmo dom sem passar pela Congregação. Nascem Institutos seculares e 
grupos de leigos que se referem diretamente ao carisma.
A partir do Concílio Vaticano II há uma novidade de perspetiva muito grande, devida a um novo 
conceito teológico, eclesial e espiritual. Em consequência é mudada também a gestão concreta da 
relação entre as componentes e são mudadas as figuras que indicam a relação, como também a 
linguagem que a quer exprimir. Mudou a própria conceção desta relação.

Podemos esquematizar assim os aspetos mais visíveis desta novidade:
 todas as experiências (vocações - expressões) de vida cristã são importantes: gozam da mesma 

dignidade batismal, têm a comum chamada à santidade, participam da mesma missão da Igreja;
 a relação entre eles não é de subordinação, mas de comunhão e de complementaridade;
 o carisma não é propriedade de um indivíduo ou de um grupo, de um movimento ou instituição, 

mas é um dom do Espírito a toda a Igreja;
 a partilha do carisma acontece, portanto, por vocação pessoal divina e não por delegação ou 

concessão de um instituto;
 o protagonista do desenvolvimento de um carisma é o Espírito, que o distribui onde e a quem 

quer, e portanto não é sindicalizado e monopolizado por ninguém;
 o ponto central da participação consiste na partilha do mesmo Projeto de Vida Evangélica, que 

brota da forma original e comum de se aproximar ao mistério de Cristo e de se  configurar com 
ele;

 a finalidade da sua interação, dentro da Igreja e na história, é a construção do Reino de Deus.

2. Como religiosos SCJ e leigos: a Família Dehoniana 

a. O Padre Dehon sentiu-se chamado a comunicar o dom recebido e fundou a Congregação. Mas 
quando ainda estava só e era o único religioso SCJ, em 1878, “inventou” a “Associação 
Reparadora”. Ligou esta primeira expressão laical do carisma ao Instituto SCJ. Estas pessoas, 
com diversas designações (“associados” e “agregados”, e depois também “oblatos”), 
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participavam a seu modo no projeto de vida da Congregação, respeitando a própria vocação e 
missão específica.
Sobretudo a partir de 1923, a Congregação SCJ exercia uma verdadeira autoridade sobre a 
Associação Adveniat regum tuum (ART), por meio do Superior Geral, do Secretário geral por 
ele instituído, e pelos diversos diretores nacionais. O P. Geral dos SCJ era também Superior 
geral da Associação ART e naturalmente também dos Oblatos, porque a sua forma de 
participação no projeto de vida evangélica do Padre Dehon acontecia por meio do Instituto.

b. Na África do Sul, em 1929, um grande missionário alemão, Mons. Franz Wolfgang Demont 
SCJ, funda as Missionary Sisters of the Sacred Heart, comunicando-lhes a nossa mesma 
espiritualidade.

 No Congo, onde era bispo Mons. Camilo Verfaillie SCJ, em 1936 surge a Congregação da 
Sagrada Família (“Jamaa Takatifu”), cuja espiritualidade dehoniana foi transmitida 
sobretudo por Mons. Joseph Albert Wittebols SCJ, por meio de livros de formação: “La 
donation totale” e “Ecce Ancilla Domini”. Um maravilhoso fruto deste Instituto é a Beata 
Anuarite Nengapeta, virgem e mártir.

 No Brasil, a Fraternidade Mariana do Coração de Jesus, fundada em 1974 pelo servo de 
Deus P. Aloísio Böing SCJ, primeiro como Instituto Secular, e depois transformada em 
Congregação religiosa.

 Em Espanha, em 1950, o P. Miguel López Moya SCJ, funda o Instituto Reparador, que 
agrupa mulheres consagradas em secularidade.

 Em Bolonha, em 1957, o P. Albino Elegante SCJ, funda a Compagnia Missionaria del 
Sacro Cuore di Gesù, Instituto secular, hoje com caráter internacional, presente na Itália, em 
Portugal, Moçambique, Brasil, Chile, Argentina, Guiné Bissau e Indonésia.

 Em Portugal, em 1992, o P. Júlio Gritti SCJ, dá início ao Instituto secular das Missionárias 
do Amor Misericordioso do Coração de Jesus.

Todos estes Institutos, religiosos e seculares, embora fundados por um religioso dehoniano, e 
embora partilhem com os SCJ muitos aspetos do carisma, são plenamente autónomos. Os SCJ 
não são autoridade de que dependam; têm referência direta ao projeto de vida segundo o 
Evangelho proposto à Igreja por meio do Padre Dehon. Não têm referência à Congregação 
religiosa dos Sacerdotes do Coração de Jesus.

Quando cai a organização da Associação Reparadora, surgem de forma inesperada, ao mesmo 
tempo e em muitos lugares do mundo, grupos de leigos, na sua maioria identificados com a própria 
vocação e missão laical, que inspiram a própria vida e compromisso nos valores dehonianos. 
Nascem por “contágio” de espiritualidade nas comunidades cristãs orientadas pelos SCJ; encontram 
um modelo imediato no estilo, valores comuns e mensagem específica dos religiosos dehonianos, 
mas não passam através da direção ou autoridade da Congregação: têm uma relação direta com o 
projeto de vida do Padre Dehon. Este projeto inspira e fortifica a sua fidelidade à graça batismal e 
à sua específica conformação a Cristo e compromisso no mundo. O Padre Dehon torna-se para eles 
um modelo e referência histórica fundamental, de tal modo que se torna seu “pai espiritual”.
São grupos de leigos, mas também pessoas tomadas individualmente, jovens-homens-anciãos, 
casados ou não, que são chamados LEIGOS DEHONIANOS. 
Entre estes há ex-seminaristas ou ex-religiosos, que conservam com os SCJ elos históricos ou 
afetivos; mas a maioria são pessoas que descobriram o chamamento do Espírito para partilhar uma 
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certa herança eclesial e definir esta modalidade como o seu itinerário de vida cristã. Muitos deles 
sentiram-se em sintonia antes de mais com o dom do Espírito, e depois interessaram-se também 
pela Congregação e pelas componentes da “Família”.
Existe diversidades de perspetiva entre os grupos que chegam ao projeto por meio da Congregação 
(por exemplo a ART, os Oblatos, etc...) e quantos partilham a essência do dom em relação direta 
com o projeto de vida do Padre Dehon.

Nascemos na Família, nela descobrimos membros, porque se faz a experiência de ter sido gerados 
nela. Não se trata, pois, de uma simples escolha conforme o gosto ou a conveniência. Encontramo-
nos a partilhar não só os conteúdos comuns, mas uma origem comum. Tal realidade faz brotar um 
profundo sentido de pertença que, na medida que cresce, se torna uma caraterística essencial do 
próprio ser, da própria identidade.
As relações que daí decorrem são a fraternidade, em cujo centro está o projeto do Padre Dehon. 
Quanto mais autênticos e mais fortes são os laços, tanto mais crescem, entre as componentes, a 
comunhão, a colaboração, a partilha dos dons pessoais ou de grupo, em complementaridade, sem 
prejudicar a diversidade vocacional e a legítima autonomia.
As componentes desta Família são irmãos e irmãs porque reconhecem a mesma dignidade batismal, 
a comunhão e a especificidade de cada vocação. Não há uma relação de subordinação mas de 
igualdade, de fraternidade e de reciprocidade. 

3. Família Dehoniana
A Família dehoniana é a comunhão de batizados em Cristo – comunhão de vocações: 
religiosos SCJ, consagradas em institutos, leigos (em grupo ou singulares, casados ou não) - que se 
reconhecem na experiência de fé do Padre Dehon. Entre eles existe um laço, circula algo de 
comum, há uma herança, um património comum. O laço é constituído pelo mesmo CARISMA e pela 
ESPIRITUALIDADE DEHONIANA. Diferentes experiências de vida cristã, diferentes vocações, 
diferentes itinerários são motivados pela mesma inspiração de fé; dela participam e vivem.

Família Dehoniana indica a presença de diferentes componentes eclesiais (sacerdotes-religiosos 
SCJ, institutos de vida consagrada, leigos constituídos ou não em grupo), que têm o mesmo núcleo 
inspirador, partilham o mesmo projeto de vida segundo o Evangelho, participam da mesma missão; 
ainda que na pluralidade e na diferença de vocações pessoais, de estados de vida, de âmbitos e de 
modalidades de serviço específicas para cada componente e pessoa. 
O modelo ideal de vida, comum aos membros religiosos e a membros de outras componentes 
eclesiais que se inspiram no mesmo projeto, é o Coração de Jesus. O mistério do Coração de Jesus, 
à luz da Incarnação (a vida de Nazaré e o ministério público) e à luz da Páscoa (Coração 
trespassado e glorioso de Cristo na cruz, fonte do Espírito e da nova vida para o mundo), torna-se a 
forma própria de comunhão, íntima e institucional, com o mistério de Cristo. (cf. Carta de 
comunhão da Família Dehoniana, dezembro de 2001)

 Membros da Família Dehoniana são as diversas componentes eclesiais, ou as pessoas 
singulares, que receberam o chamamento para viver e partilhar o projeto de vida evangélica do 
Padre Dehon;

 Fazer parte da Família Dehoniana é uma vocação. Nem todos os leigos, que estão 
relacionados com os religiosos dehonianos, são chamados a viver esta vocação. Só aqueles a 
quem o Espírito Santo faz este dom. Na Igreja existe pluralidade de espiritualidades. Cada um 
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deve ser fiel à moção do Espírito. Todas as espiritualidades fazem a riqueza da Igreja e 
manifestam o mistério total de Cristo;

 A ‘Carta de comunhão’ indica no nº 19 os critérios de pertença à Família dehoniana:
 Perceber e viver a centralidade do mistério da Incarnação no Coração trespassado e aberto 

de Cristo...
 Reconhecer a paternidade espiritual do Padre Dehon...
 Participar no seu carisma, partilhando a sua espiritualidade e missão, segundo o próprio 

estado de vida.
E no n° 20 continua: ‘Para a pertença à Família dehoniana, de quantos - individualmente ou em 
grupo- o pedem e se comprometem a “viver em comunhão” o carisma do Padre Dehon, é 
exigido um prévio discernimento, efetuado pelos “organismos competentes” da Família 
dehoniana (cf n. 23). 

 A vocação à Família Dehoniana tem uma irradiação, uma dimensão que vai além da nossa 
pessoa e da nossa história: nós somos Igreja, para evangelizar, para tornar presente o mistério e 
o amor de Cristo no mundo; a missão comum da Família é a instauração do Reino do Coração 
de Jesus nas almas e nas sociedades; como o Padre Dehon, podemos dizer: “esta é uma obra de 
Deus” - “a nossa é uma bela vocação”. Não podemos senão vivê-la com alegria e gratidão.

NB. Não se exclui a existência de grupos de pessoas que tenham como referência os Institutos 
Seculares ou as Congregações - É uma forma legítima de pertença e de partilha do mesmo carisma 
e espiritualidade. Foi a forma que prevaleceu no passado, sobretudo nos sistemas das Segundas ou 
Terceiras Ordens, ou nas consagrações de Oblatos e dos Cooperadores. De facto, a Companhia 
Missionária tem uma sua extensão nos “Familiares”, a Fraternidade de Maria, no Brasil, tem os 
“Aderentes”. 
Isto confirma que pode haver grupos de leigos ligados aos Institutos, segundo diversos níveis de 
autonomia. Eles chegam ao Projeto de Vida Evangélica do Padre Dehon pela mediação específica 
essencial do Instituto a que fazem referência.
Poderá parecer um caminho complicado, por causa dos pontos que é preciso percorrer; é, pelo 
contrário, um novo testemunho da criatividade do Espírito, que não se deixa condicionar pelos 
nossos esquemas.
Torna-se um sinal precioso da importância da mediação eclesial no dom gratuito e divino da 
salvação.

4. O serviço dos SCJ no interior da Família dehoniana
Na nova realidade da Família dehoniana, a Carta de comunhão dá orientações claras quanto às 
relações dos SCJ com as outras componentes, ainda que permaneçam zonas de sombra e questões 
abertas sobre as quais é preciso continuar a refletir.

1. Os SCJ devem tomar consciência de que «no centro da Família dehoniana não está mais o 
Instituto SCJ, mas o Projeto de vida evangélica dehoniana», isto é, o carisma (espiritualidade e 
missão) do Padre Dehon (Carta de comunhão, n. 8). Por isso, a participação de outros no 
carisma do Padre Dehon «acontece em força do Espírito e não por delegação do Instituto» 
(Carta de comunhão, n. 4).
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2. Na medida em que o Padre Dehon é o verdadeiro pai espiritual desta Família, devemos saber  
acolher-nos «como irmãos e irmãs, alimentando relações fraternas e não subalternas » (Carta de 
comunhão, nn.5-6); «acolhemo-nos em reciprocidade, reconhecemo-nos irmãos e irmãs» (Carta 
de comunhão, n. 15). 

3. «Para os SCJ a Família dehoniana constitui uma graça que vem reforçar a identidade e o sentido 
de pertença ao Instituto, ajuda a descobrir novas perspetivas e até uma leitura mais aprofundada 
do carisma; é um desafio que convida a aceitar com alegria os novos irmãos e irmãs que o 
Senhor dá» (Carta de comunhão, n. 8).

4. Por quanto diz respeito à missão dehoniana de «instaurar o Reino do Coração de Jesus nas 
almas e na sociedade», devemos «estar abertos a eventuais colaborações pastorais com as outras 
componentes da Família dehoniana» (Carta de comunhão, n. 12), mas não podemos 
instrumentalizá-la em vista do apoio às nossas obras e atividades apostólicas.

5. Porque cada componente da Família dehoniana é chamada a uma releitura e incarnação do 
carisma, segundo a especificidade da própria vocação e do próprio estado de vida, «os SCJ 
prestam o serviço de garantir a fidelidade dinâmica na interpretação do carisma do Padre 
Dehon, enquanto sua primeira realização histórica» (Carta de comunhão, n. 17). 
 Dos SCJ deve esperar-se «um sólido apoio teologal e teológico» para uma «adequada 

formação» na iniciação à espiritualidade e missão dehoniana e no itinerário gradual (Carta 
de comunhão, n. 18).

 «Deve ser-lhes reconhecido um serviço particular, no discernimento da pertença (à Família 
Dehoniana), a diversos níveis. O Sacerdotes do Coração de Jesus, por vontade própria do 
Padre Dehon, são os primeiros membros desta Família, e também por declaração da Igreja 
quando aprovou as suas Constituições» (Carta de comunhão, n 20).

6. No respeito pelas diferenças e pela respetiva autonomia organizativa, os SCJ devem contribuir 
para promover a comunhão entre as diversas componentes, com instrumentos e encontros 
formativos e celebrativos, construindo colaboração a diversos níveis, promovendo organismos 
representativos e organizativos (Carta de comunhão, nn. 21-23). 

C. Testemunho
Seria bom que se procurasse um testemunho na vida das Entidades ou que fosse sugerido a nível 
continental. Apresentamos uma comunicação do laicado sobre a partilha do carisma dehoniano na 
zona de Castiglione delle Stiviere (MN).

À volta do carisma dehoniano: um arco-íris de cores
Somos leigos, com idade e vocações diferentes, habitantes das terras de Castiglione delle Stiviere e 
das aldeias limítrofes.
Ao encontrar a Comunidade dehoniana de Ghisiola, deixando-nos acolher, partilhando um 
caminho de discernimento espiritual com o padre X ou Y, em tempos e modalidades diferentes, 
encontrámos o carisma do Padre Dehon e fomos atraídos por ele.
Nenhum dos padres nos anunciou explicitamente o pensamento e o carisma do Padre Dehon, mas 
da sua espiritualidade, da leitura da Palavra, do seu estilo de acolhimento, do seu anúncio de Deus-
Trindade Amor, do seu modo de se aproximar da vida, do seu celebrar e rezar, das suas homilias, 
intuímos a beleza e a originalidade do carisma e deixámo-nos envolver.
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Respirámos “ar novo” e cada um procurou “conhecer” este tesouro, pedindo, solicitando, 
promovendo, confirmando…
Alguns itinerários formativos junto da Comunidade de Ghisiola ou junto das Comunidades de 
Bolonha e de Milão (biénio de formação) ou, simplesmente, a leitura e o aprofundamento de alguns 
temas bíblico-teológico-espirituais em chave dehoniana deram-nos oportunidade de compreender a 
tonalidade do carisma e de sentir que aquela é a “nota” que carateriza o nosso ser leigos cristãos 
nestas nossas terras:

Alguns vivem-na como resposta a uma vocação; outros,  como luz nas escolhas de cada dia; outros, 
como um típico modo de anunciar o Evangelho; outros ,como um estilo de vida; outros, como um 
modo de ser na vida social e política.
Cada um, portanto, a partir do carisma, vive uma faceta, que se torna cor, luz e harmonia quando se 
funde com outras cores e luzes.
Alguns de nós, há cinco anos, sentiram a necessidade de caminhar juntos com outros leigos, que 
partilham a espiritualidade dehoniana, na nossa terra.
Sonhámos poder viver um caminho dehoniano com a Comunidade local, mas a mudança de 
pessoas, sensibilidades diferentes, diferente perspetiva da presença dehoniana na Ghisiola, não 
tornaram possíveis tentativas de concretização.

De qualquer modo, nasceram experiências de releitura laical dos conteúdos bíblico-espirituais que 
os padres Duci e Perroux nos ofereceram e um aprofundamento de conhecimentos e partilha entre 
leigos.
Algumas das nossas realidades familiares tornaram-se lugar de encontro, de diálogo “dehoniano”, 
de estudo, de oração, de apoio, de riqueza.
Avançando, foi-se criando uma “voz” laical, ainda débil, mas apaixonada e desejosa de partilhar 
com outros os dons recebidos.
E, a partir deste ano, pensámos redigir um itinerário formativo para outros leigos. Assim, ao lado 
dos encontros mensais nas nossas casas, alguns de nós, com o apoio de um padre dehoniano, 
lançámo-nos ao caminho com leigos da região. Estamos a refletir, junto da Comunidade da 
Ghisiola, em cinco encontros dominicais, sobre o tema “O encontro com o outro”.
Uma experiência que nos enriquece, cria familiaridade e, sobretudo, permite-nos oferecer tudo 
quanto, do nosso lado, recebemos gratuitamente.
As nossas casas e a Ghisiola são lugares onde se procura, se dialoga, se aprofunda, se reza e se 
celebra, em comunhão com a Igreja local e com a região.
Casa e Ghisiola: pequenos ermos em que nos oxigenamos, para depois descer e viver o nosso dia a 
dia onde somos chamados, com os nossos entes queridos, no trabalho, na paróquia, e com os 
conterrâneos.
Sentimos a fadiga do caminho laical, mas também a sua beleza.
Cremos no carisma dehoniano e sentimo-lo como uma graça para nós. Sentimo-nos 
responsáveis com os religiosos por quanto o Senhor nos deu, e sentimo-nos enviados a partilhar 
com outros irmãos o Amor que brota para cada um de nós do Lado aberto.
Agradecemos ao Senhor pelo Padre Dehon e pelos seus filhos espirituais, pelos padres que nos 
acompanharam, pela amizade espiritual e humana com que nos apoiam mesmo que à distância.
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A “voz” laical é chamada a caminhar em autonomia, mas sentimos necessidade de “invocar” a 
presença de irmãos maiores, de companheiros de viagem, de fiéis guardas do carisma, de guias 
espirituais, para sermos, juntos, profecia nesta nossa terra. (seguem as assinaturas)

D. Debate e partilha
No grupo podem partilhar-se ‘rebentos’ de Família Dehoniana e interrogar-se sobre as conversões e 
as atenções para crescer nessa perspetiva.

E. Momento de oração

Oração da Família Dehoniana
Bendito sejais, Pai santo,
Deus das misericórdias e fonte de toda a consolação, 
que desde o princípio do mundo nos escolhestes, gratuitamente,
para sermos santos e imaculados na caridade
e para penetrarmos, cada vez mais, nos segredos insondáveis do Amor,
no Coração do vosso Filho Jesus,
percorrendo o caminho traçado pelo Padre Dehon.

Queremos agradecer-vos, ó Pai,
porque a humilde semente, plantada na Igreja, 
foi crescendo e desenvolvendo-se, 
mensageira de amor e de reconciliação,
no meio de tantos povos e nações dispersos pelo mundo.

A Vós o louvor e a glória
Porque inspirastes aos vossos filhos o abandono nas vossas mãos, 
a oblação diária com Jesus,
na generosidade e no dom de si mesmos para salvação dos irmãos.

Vós, que dirigis o curso dos tempos,
iluminai os nossos passos,
para que a nossa presença na Igreja e no mundo 
seja sinal de reconciliação e de solidariedade
e anúncio do vosso Reino entre os pobres, os marginalizados, 
e de quantos procuram o pão de cada dia.

Iluminai a Família Dehoniana com os dons do vosso santo Espírito:
que um novo Pentecostes nos impulsione a anunciar-vos 
pelos caminhos e pelas casas do nosso povo,
para que venha o vosso Reino nas almas e nas sociedades.

E que Maria, Mãe de Jesus, nos acompanhe e ensine a acolher,
disponíveis como ela, as vossas palavras de vida.
Ámen.
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Sugestões de leitura

1. A Carta de comunhão da Família Dehoniana

2. O gráfico com que o P. Virgínio Bressanelli apresentou a Família Dehoniana

No centro da Família Dehoniana não está a Congregação SCJ, mas o Projeto de vida evangélica 
do Padre Dehon. 
A Congregação tem a tarefa de ajudar ao discernimento, na formação, acompanhamento, apoio e 
suporte a todos.
Na Congregação SCJ, os Oblatos e a Associação A.R.T. (Adveniat Regnum Tuum) partilham o 
carisma da Congregação. 
Os Ex-Alunos dehonianos, como os colaboradores leigos, não necessariamente participam no 
carisma do Padre Dehon. 
Os colaboradores partilham a missão ou as atividades; os ex-alunos têm um vínculo afetivo com a 
Congregação. 
O Laicado dehoniano participa do carisma do Padre Dehon; pode ser envolvido, mas não 
necessariamente, na oração e missão e na vida das Comunidades dos SCJ.
As outras Congregações e Institutos seculares têm o seu Fundador, que os tornou participantes da 
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espiritualidade do Padre Dehon. Estes devem declarar explicitamente se pretendem fazer parte da 
Família Dehoniana.

O carisma de um Fundador  é constituído por uma certa perspetiva; é uma profecia que se realiza no 
tempo, e que por vezes exige longos tempos. 

3. Missão popular: experiência de Família Dehoniana (Mântua, Itália – outubro de 2004)
Apresentamos um rebento de Família Dehoniana que aconteceu na experiência das ‘missões ao 
Povo de Deus’ em Volta Mantovana (Mântua) – Itália – Outubro de 2004

A missão popular realizada em Volta Mantovana (MN) foi uma experiência de Igreja, e também 
uma experiência de Família Dehoniana porque envolveu a colaboração dos três componentes: 
religiosos, consagrados leigos e leigos, animados pela mesma espiritualidade e pelo mesmo 
carisma.
Foi um dom de Deus que tivemos a oportunidade de experimentar e por isso estamos agradecidos.
Eu não posso "adivinhar" o que cada um vós e todos em conjunto esperam da missão, nem sei dizer 
o que vai acontecer. Uma coisa sei dizer-vos, devido à minha forte experiência: é melhor perguntar 
não tanto sobre o que queremos, mas sobre o que o Senhor quer fazer e o que Ele quer dizer nestes 
dias de missão! Assim, a principal coisa a fazer é apenas estar de ouvidos atentos para ouvir 
quando o Senhor bate, abrir a porta, consciência e coração, e deixá-lo entrar!
São palavras de nosso bispo, D. Egídio Caporello, que acompanhou desde o início a preparação da 
missão paroquial, liderada pela Companhia Missionária do Coração de Jesus.
Estar de ouvidos atentos para ouvir quando o Senhor bate, abrir a porta, consciência e coração, e 
deixá-lo entrar: com esta atitude no coração colocámo-nos em atitude de escuta, ouvimos o seu 
chamamento e abrimos o nosso coração e Ele entrou, ficou connosco, mas as suas palavras e os seus 
gestos surpreenderam-nos, tal como aconteceu com os discípulos de então, e repetiu-nos: Não fostes 
vós que me escolhestes, eu é que vos escolhi e vos designei, e continuo a fazê-lo, para que vades e 
deis fruto e vosso fruto permaneça. E ainda: não importa que vós sejais pequenos, e que as 
situações sejam maiores do que vós. Colocai nas minhas mãos o pouco que tendes; então, comigo, 
dai-lhes vós de comer.
Desprendimento e abnegação espiritual diante de Cristo Senhor. Um mandado, ao qual não 
podemos escapar, quando se faz a experiência do Seu amor por cada um de nós e por cada criatura. 
E embora ciente do pouco que somos, respondemos com o nosso sim, aqui estou, nas mãos do 
bispo, disponível a fazer tudo aquilo que Ele vos disser.
Deste modo alguns de nós leigos daquela terra vivemos e partilhámos com a Companhia 
Missionária e com os dois padres missionários a missão paroquial de 13 a 24 de Outubro de 2004.
Com modos e tempos diversos, de acordo com os nossos compromissos familiares e profissionais.
Alguns abriram a sua casa para acolher os missionários e outros para acomodar os centros de escuta 
da Palavra, outros acompanharam as missionárias nas famílias, e outros ainda visitaram as famílias 
e animaram os centros de escuta. Uma diversidade de presenças, típica dos leigos, mas 
complementar ao serviço prestado pelos consagrados e acreditamos que foi de uma riqueza 
recíproca.
Visita às famílias e centros de escuta foram os dois momentos que mais empenharam os 
missionários, mas sempre, em cada dia, foram precedidos de intensos momentos de oração e de 
celebração. Encontros comuns: a Eucaristia e a Adoração. Um colocar-se juntos aos pés do Mestre, 
para celebrar o seu amor, para oferecer as pessoas que encontrámos, para interceder por elas, para 
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agradecer com elas, para colocar nas suas mãos os cinco pães e dois peixes que cada um de nós tem, 
graças a Ele.
Na vivência da missão, consagrados e leigos, fomos capazes de escutar, olhar, dialogar. Ao partilhar 
estes dias na oração, no serviço, no diálogo reconhecemo-nos  com as nossas qualidades, cada um 
com as suas próprias características da vocação religiosa, consagrados e leigos, um dom mútuo.
E, caminhando juntos, foi-nos dado compreender a missão como uma graça e como um lugar onde 
se torna visível um rebento da Família Dehoniana, que floresce num trabalho comum: um serviço 
de evangelização para a comunidade local.
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Celebração Final do IV Ano
ENTREGA DA CRUZ

Introdução
A cruz, outrora sinal do mais terrível dos suplícios, é para o cristão a árvore da vida, o tálamo, o 
trono, o altar da nova aliança. De Cristo novo Adão, a dormir na cruz, brotou o admirável 
sacramento de toda a Igreja. A cruz é o sinal do senhorio de Cristo sobre aqueles que no batismo 
foram configurados a Ele na morte e na glória do Pai (cf. Rm 6, 5). Na tradição dos Padres a cruz é 
o sinal do Filho do homem que aparecerá no fim dos tempos (Mt 24, 30). Marcado pela cruz, o 
cristão deve levar ao mundo Cristo, luz e sal para todos e para tudo.

Cântico

Oração

V/ Oremos:

Ó Pai, que quisestes salvar os homens pela Cruz de Cristo vosso Filho, concedei a nós, que 
conhecemos o seu mistério de amor, vivê-lo com fidelidade e testemunhá-lo com ardor, tornando-
nos com Ele luz e sal do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo…

R/ Ámen.

Texto do Evangelho (Jo 3,13-17)
Leitura do evangelho segundo São João

Naquele tempo, Jesus disse a Nicodemos: “Ninguém subiu ao Céu a não ser aquele que desceu do 
Céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também é 
necessário que o Filho do Homem seja erguido ao alto, a fim de que todo o que nele crê tenha a vida 
eterna. Tanto amou Deus o mundo, que lhe entregou o seu Filho Unigénito, a fim de que todo o que 
nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. De facto, Deus não enviou o seu Filho ao mundo 
para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele”.

Palavra da salvação.

Homilia (ad libitum)
A Igreja celebra a Festa da Exaltação da Santa Cruz. Também nós, hoje, queremos exaltar a Cruz e 
levá-la como luz e como sal ao mundo. Deste modo, como cristãos, mantemos juntas as duas faces 
do único evento: a Cruz e a Páscoa, a cruz do Ressuscitado com as suas chagas, a ressurreição com 
toda a sua luz. Parafraseando Kant: “A cruz sem a ressurreição é cega; a ressurreição sem a cruz é 
vazia”. Deus amou tanto o mundo. É este o coração ardente do cristianismo, a síntese da fé: “Onde 
está a tua síntese, aí está o teu coração” (Evangelii Gaudium 143). «Nós não somos cristãos porque 
amamos a Deus. Somos cristãos porque acreditamos que Deus nos ama» (L. Xardel). A salvação 
consiste em que Ele me ama, e não em que eu O amo. A única verdadeira heresia cristã é a 
indiferença, que é a atitude mais contrária ao amor. O que frustra as tramas mais fortes da história 
de Deus é apenas a indiferença. Pelo contrário “amar tanto” é coisa de Deus, e de verdadeiros filhos 
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de Deus. Sempre que uma criatura “ama tanto”, está a fazer uma coisa divina, sendo gerada como 
filha de Deus, tornando-se incarnação do seu projeto. “Amou tanto o mundo”: palavras a repetir até 
ao infinito, monotonia divina a gravar no coração, a guardar como um leit-motiv, como um refrão 
que contém o essencial, cada vez que uma dúvida volta a estender o seu véu sobre a nossa vida. 
Amou tanto o mundo a ponto de dar: amar não é uma emoção, comporta o dom generoso, ilógico, 
louco. E Deus nada pode dar a não ser Ele mesmo (Mestre Eckart).

Deus não amou o Filho para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele. Mundo 
salvo, mundo não condenado. Sempre que tememos condenações, para nós mesmos ou para as 
sombras que arrastamos, somos pagãos, não compreendemos a cruz. Pelo contrário, todas as vezes 
que somos nós a condenar, regressamos pagãos, deslizamos para fora da história de Deus.

Mundo salvo, com tudo o que há nele de vivo. Salvar quer dizer conservar, e nada se perderá: 
nenhum gesto de amor, nenhuma coragem, nenhuma forte perseverança, nenhum rosto. Nem sequer 
o mais pequeno fio de erva. Porque é toda a criação que pede, que geme as dores da salvação. Para 
que todo aquele que crê nele não se perca, mas tenha a vida eterna. Acreditar neste Deus, entrar 
nesta dinâmica, deixar que ele entre em nós, entrar no espaço divino “de amar tanto”, dar confiança, 
confiar no amor como forma de Deus e forma de vida, quer dizer ter a vida eterna, fazer o que Deus 
faz, coisas que merecem não morrer, que pertencem às fibras mais íntimas de Deus. Quem faz isto 
tem, já agora, no presente, a vida eterna, uma vida plena, realiza plenamente a sua existência. 

Depois da homilia o sacerdote ou o leigo que preside convida todos à oração. Pode fazê-lo com 
estas palavras ou outras semelhantes. 

Ergamos o nosso louvor e a nossa súplica a Deus Pai, dador de todo o bem, por estes nossos irmãos 
e irmãos convidados a levar a diversos lugares a alegre notícia da salvação em nome de Nosso 
Senhor Jesus Cristo.

Todos rezam em silêncio durante uns momentos. Depois o sacerdote ou o leigo pronuncia a oração 
de bênção:

Nós Vos bendizemos e Vos louvamos, ó Deus,
porque no misterioso desígnio da vossa misericórdia
enviastes ao mundo o vosso Filho
para libertar os homens da escravidão do pecado,
por meio da efusão do seu sangue,
e para enchê-los dos dons do Espírito Santo.

Cristo, vencida a morte,
antes de subir para Vós, ó Pai,
enviou os Apóstolos,
vigários do seu amor
e do seu poder real,
para anunciar aos povos o Evangelho da vida
e mergulhar os crentes
nas águas regeneradoras do Batismo.
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Olhai, Senhor, estes vossos servos,
que investidos com sinal da cruz,
para levarem ao mundo a luz e o sal que sois Vós,
enviamos como mensageiros de salvação e de paz.
Guiai os seus passos com a vossa mão direita
e sustentai-os com o poder da vossa graça,
para que não desanimem
sob o peso das fadigas apostólicas.

Ressoe nas suas palavras a voz de Cristo
e quantos os ouvirem
sejam atraídos à obediência do Evangelho.
Infundi nos seus corações o vosso Espírito Santo,
para que, feitos tudo para todos,
conduzam a Vós, ó Pai, uma multidão de filhos
que na santa Igreja Vos louvem eternamente.
Por Cristo Senhor nosso. 

R/ Ámen

Oblação
V/ Irmãos, nisto conhecemos o amor: Cristo deu a sua vida por nós: nós também devemos dar 
a vida pelos irmãos (1 Jo 3, 16). Pronunciai o vosso ato de oblação.

Todos:
Nós Vos bendizemos, ó Pai, 
em união com Jesus, vosso Filho, 
elevado da terra para nossa salvação.
Do seu Lado aberto acolhemos o dom do Espírito, 
na sua oblação para salvação do mundo.
Nós Vos oferecemos a nossa vida, 
e tudo quanto somos e temos. 
Tudo é dom do vosso amor. 
Acolhei também o nosso testemunho cristão e dehoniano 
para que seja luz e sal do mundo, 
que amastes e salvastes, 
pela cruz do vosso Filho.
A nossa vida, crucificada com Cristo, 
torne-se serviço sacerdotal 
para o advento do vosso Reino.
Ámen.
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Entrega da cruz
Quando preside um sacerdote, benze as cruzes dizendo:

Senhor, Pai santo,
que quisestes fazer da cruz do vosso Filho
a origem de toda a bênção
e a fonte de toda a graça,
abençoai  estas cruz
e fazei que quantos as levarem diante dos homens,
como luz e sal do mundo,
se empenhem em renovar-se
à imagem do vosso Filho.
Ele que é Deus convosco e vive e reina pelos séculos dos séculos.

R/ Ámen. 

Em seguida, os missionários aproximam-se um a um do sacerdote que lhes entrega a cruz, dizendo:

Recebe este sinal
da caridade de Cristo e da nossa fé.
Prega Cristo crucificado, luz e sal do mundo,
poder e sabedoria de Deus.

O missionário responde: 
R/ Ámen.

Recebe a cruz, beija-a e volta para o seu lugar.

***

Conforme a oportunidade, o sacerdote pode pronunciar a fórmula de entrega da cruz uma só vez 
para todos, dizendo em voz alta: 

Recebei a cruz, sinal da caridade de Cristo
e da missão para a qual a Igreja vos escolheu.
Pregai Cristo crucificado, luz e sal do mundo,
poder e sabedoria de Deus.

Todos os missionários respondem:
R/ Ámen.

***
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Quando não preside um sacerdote, as cruzes devem ser benzidas antecipadamente. Nesse caso, 
quem preside dirá:

Recebe este sinal da caridade de Cristo e da nossa fé.
Prega Cristo crucificado, luz e sal do mundo,
poder e sabedoria de Deus.

O missionário responde:
R/ Ámen.

Recebe a cruz, beija-a e regressa ao seu lugar.

***

Conforme a oportunidade, também o leigo pode pronunciar a fórmula de entrega da cruz uma só 
vez, dizendo em voz alta:

Recebei a cruz, sinal da caridade de Cristo e da missão
para a qual a Igreja vos escolheu.
Pregai Cristo Crucificado, luz e sal do mundo,
poder e sabedoria de Deus.

Todos os missionários respondem:
R/ Ámen.

Oração dos Fiéis
P/ Elevemos a nossa oração a Deus Pai, rico em misericórdia, que consagrou o seu Filho com 
a unção do Espírito Santo, para evangelizar os pobres, curar os contritos de coração e consolar os 
aflitos.

R/ Nós vos louvamos, Senhor.

1. Deus eterno e misericordioso,
que no vosso desígnio universal de salvação
quereis que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade,
nós vos damos graças, porque enviastes ao mundo
o vosso Filho unigénito, nosso Mestre e Redentor. R/

2. Vós que mandastes Jesus Cristo anunciar a boa nova aos pobres,
a libertação aos prisioneiros e a pregar o tempo de graça,
tornai cada vez mais missionária a vossa Igreja,
para que abrace os homens de toda língua, povo e nação. R/
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3. Vós que chamais os povos das trevas para a vossa luz admirável,
para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre no céu, na terra e sob a terra,
tornai-nos cooperadores e testemunhas do Evangelho. R/

4. Dai-nos um coração reto e sincero,
pronto a acolher a vossa palavra,
e suscitai em nós e no mundo inteiro frutos abundantes de santidade. R/

Todos: Pai nosso...

P/ Ó Pai, que quisestes salvar os homens 
pela Cruz de Cristo vosso Filho, 
concedei a nós, que conhecemos na terra o seu mistério de amor, 
gozar no céu os frutos da sua ressurreição.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, 
e vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo, 
pelos séculos dos séculos.

R/ Ámen.

Conclusão
O sacerdote estendendo as mãos sobre os missionários, diz:

Deus, que manifestou a sua verdade e a sua caridade em Cristo,
vos faça apóstolos do Evangelho e testemunhas do seu amor no mundo.
R/ Ámen. 

O Senhor Jesus, que prometeu à sua Igreja estar presente até ao fim dos tempos,
guie os vossos passos e confirme as vossas palavras.
R/ Ámen. 

O Espírito do Senhor esteja sobre vós,
para que, percorrendo os caminhos do mundo,
possais evangelizar os pobres e curar os contritos de coração.
R/ Ámen. 

Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai,  Filho e Espírito Santo.
R/ Ámen. 

Quando preside um leigo, depois do Pai nosso e da oração conclusiva, diz:

P/ Bendigamos ao Senhor.
R/ Graças a Deus.

Cântico Final



- 131 -

Índice

IV ANO – APRESENTAÇÃO........................................................................................................................3

NOTA INTRODUTÓRIA..............................................................................................................................5
Objetivos gerais do IV Ano.................................................................................................................................................5
Objetivos específicos do IV Ano.......................................................................................................................................5
Estratégias e atividades ......................................................................................................................................................5

SIGLAS DOS ESCRITOS DO PADRE DEHON E OUTRAS PUBLICAÇÕES DEHONIANAS............7

Encontro XXXI 
VIDA “NO AMOR”:  COMO VIVER O AMOR DE DEUS NESTE MUNDO? ........................................9

Objetivos do encontro .........................................................................................................................................9
Estrutura do encontro .........................................................................................................................................9
Desenvolvimento do encontro .........................................................................................................................9

A. Acolhimento........................................................................................................................................................................9
1. Palavra da Bíblia: Vida segundo as Bem-aventuranças (Mateus 5,1-12)...........................................................9
2. Palavra do Padre Dehon........................................................................................................................................................10

B. Reflexão sobre o tema..................................................................................................................................................10
1. Introdução: uma ética do coração ....................................................................................................................................10
2. “Estar apaixonados”: uma primeira aproximação a uma vida de amor...........................................................11
3. Uma ética do coração: as bem-aventuranças de Jesus.............................................................................................11
4. “Foi dito” - “mas eu digo-vos”: a ética do Reino de Deus ........................................................................................12
5. Padre Dehon como “le trés bon père” ..............................................................................................................................15

C. Testemunho......................................................................................................................................................................16
D. Debate e Partilha............................................................................................................................................................16
E. Momento de oração.......................................................................................................................................................17

Sugestões de leitura...........................................................................................................................................19

Encontro XXXII 
ABERTOS AO MUNDO .............................................................................................................................21

Objetivos do encontro.......................................................................................................................................21
Estrutura do encontro ......................................................................................................................................21
Desenvolvimento do encontro.......................................................................................................................21

A. Acolhimento .....................................................................................................................................................................21
Palavra da Bíblia (Salmo 103)......................................................................................................................................................21
Palavra do Padre Dehon .................................................................................................................................................................22

B. Reflexão sobre o tema..................................................................................................................................................22
1. A espiritualidade social do Padre Dehon.......................................................................................................................22
2. Em direção a uma espiritualidade social .......................................................................................................................23
3. Que significa para o Padre Dehon uma espiritualidade para as sociedades? ................................................25

C. Testemunho......................................................................................................................................................................28
D. Debate e partilha............................................................................................................................................................29

Ulteriores aplicações práticas......................................................................................................................................................29
E. Momento de oração.......................................................................................................................................................30

Sugestões de leitura...........................................................................................................................................33



- 132 -

Encontro XXXIII 
O PADRE DEHON E A MISERICÓRDIA ................................................................................................35

Objetivos do encontro.......................................................................................................................................35
Estrutura do encontro ......................................................................................................................................35
Desenvolvimento do encontro.......................................................................................................................35

A. Acolhimento .....................................................................................................................................................................35
Palavra da Bíblia (Salmo 103)......................................................................................................................................................35
Palavra do Padre Dehon .................................................................................................................................................................36

B. Reflexão sobre o tema..................................................................................................................................................36
1. A Misericórdia nos escritos do Padre Dehon...............................................................................................................36
2. Misericórdia: Um sinal do nosso tempo.........................................................................................................................37

C. Testemunho......................................................................................................................................................................42
D. Momento de oração ......................................................................................................................................................43

Sugestões de leitura...........................................................................................................................................44

Encontro XXXIV 
PARTICIPAÇÃO NO REINO DA CARIDADE E DA JUSTIÇA ............................................................45

Objetivos do encontro.......................................................................................................................................45
Estrutura do encontro ......................................................................................................................................45
Desenvolvimento do encontro.......................................................................................................................45

A. Acolhimento .....................................................................................................................................................................45
Palavra da Bíblia (2Cor 8,1-9; 9,6-11)......................................................................................................................................45
Palavra do Padre Dehon .................................................................................................................................................................46

B. Reflexão sobre o tema..................................................................................................................................................46
1. Slogan do Padre Dehon: Adveniat regnum tuum ........................................................................................................46
2. Atento aos apelos do mundo:..............................................................................................................................................47
3. Um ato de caridade e uma expressão de unidade......................................................................................................47
4. O exemplo da generosidade de Jesus ..............................................................................................................................48
5. “Quem semeia com generosidade, com generosidade também colherá” ........................................................48

C. Testemunho......................................................................................................................................................................49
D. Debate e partilha............................................................................................................................................................50
E. Momento de oração.......................................................................................................................................................51

Sugestões de leitura...........................................................................................................................................51

Encontro XXXV 
VIVER NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE ................................................................................................53

Objetivos do encontro.......................................................................................................................................53
Estrutura do encontro ......................................................................................................................................53
Desenvolvimento do encontro.......................................................................................................................53

A. Acolhimento .....................................................................................................................................................................53
Palavra da Bíblia (Deuteronómio 4,1.5-9)..............................................................................................................................54
Palavra do Dehon...............................................................................................................................................................................54

B. Reflexão sobre o tema..................................................................................................................................................54
1. Encenação do Padre Dehon.........................................................................................................................................54
2. Refletir sobre a Justiça Social com o Padre Dehon ..........................................................................................59

1. O caminho dehoniano é um caminho de justiça social ............................................................................................59
2. O caminho dehoniano faz-se na solidariedade com os pobres ............................................................................60
3. O caminho dehoniano faz-se com os outros.................................................................................................................60

E. Testemunho......................................................................................................................................................................61
D. Debate e partilha............................................................................................................................................................61
E. Momento de oração.......................................................................................................................................................62

Sugestões de leitura...........................................................................................................................................63



- 133 -

Encontro XXXVI 
ENVOLVIDOS NA ESPIRITUALIDADE SOCIAL .................................................................................65

Objetivos do encontro.......................................................................................................................................65
Estrutura do encontro ......................................................................................................................................65
Desenvolvimento do encontro.......................................................................................................................65

A. Acolhimento .....................................................................................................................................................................65
Palavra da Bíblia (Lucas 4,16-18) ..............................................................................................................................................66
Palavra do Padre Dehon .................................................................................................................................................................66

B. Reflexão sobre o tema..................................................................................................................................................67
1. O caminho dehoniano radica-se no batismo................................................................................................................67
2. O caminho dehoniano começa na família ......................................................................................................................67
3. O caminho dehoniano faz-se na paróquia .....................................................................................................................68
4. O caminho dehoniano faz-se no mundo.........................................................................................................................69
5. O caminho dehoniano é um caminho de virtude........................................................................................................69
6. O caminho dehoniano interessa-se pela justiça e pela criação ............................................................................70

C. Testemunho......................................................................................................................................................................71
D. Debate e partilha............................................................................................................................................................72
E. Momento de oração.......................................................................................................................................................72

Sugestões de leitura...........................................................................................................................................74

Encontro XXXVII 
LEÃO DEHON E A ORAÇÃO ....................................................................................................................75

Objetivos do encontro.......................................................................................................................................75
Estrutura do encontro ......................................................................................................................................75
Desenvolvimento do encontro.......................................................................................................................75

A. Acolhimento .....................................................................................................................................................................75
Palavra da Bíblia (João 17,1-10) .................................................................................................................................................76
Palavra do Padre Dehon .................................................................................................................................................................76

B. Reflexão sobre o tema..................................................................................................................................................76
1. A forma como Leão Dehon leu (e meditou) as Escrituras............................................................................................76
2. Método de meditação..................................................................................................................................................................78
3. O modo como Leão Dehon lia a Paixão de Cristo............................................................................................................80

C. Testemunho......................................................................................................................................................................84
D. Debate e partilha............................................................................................................................................................86
E. Momento de oração.......................................................................................................................................................86

Sugestões de leitura...........................................................................................................................................87

Encontro XXXVIII 
LEÃO DEHON E A CONTEMPLAÇÃO....................................................................................................89

Objetivos do encontro.......................................................................................................................................89
Estrutura do encontro ......................................................................................................................................89
Desenvolvimento do encontro.......................................................................................................................89

A. Acolhimento .....................................................................................................................................................................89
Palavra da Bíblia (Lucas 2,15-19) ..............................................................................................................................................89
Palavra do Padre Dehon .................................................................................................................................................................89

B. Reflexão sobre o tema..................................................................................................................................................89
Contemplação e ação..........................................................................................................................................................90

1. O cenário da Contemplação......................................................................................................................................................90
2. Como partilhar a nossa contemplação com os outros ..................................................................................................94

C. Testemunho......................................................................................................................................................................98
D. Debate e partilha............................................................................................................................................................98
E. Momento de oração.......................................................................................................................................................99

Sugestões de leitura...........................................................................................................................................99



- 134 -

Encontro XXXIX 
ACOMPANHAMENTO E DIREÇÃO ESPIRITUAL ............................................................................101

Objetivos do encontro ....................................................................................................................................101
Estrutura do encontro....................................................................................................................................101
Desenvolvimento do encontro ....................................................................................................................101

A. Acolhimento ..................................................................................................................................................................101
Palavra da Bíblia..............................................................................................................................................................................101
Palavra do Padre Dehon ..............................................................................................................................................................102

B. Reflexão sobre o tema: Porquê a direção espiritual? O que é isso? .........................................................102
1. Pesquisa de crescimento.........................................................................................................................................................102
2. Direção espiritual - uma oportunidade e um caminho!.............................................................................................103
3. Direção espiritual - O que devo estar preparado para fazer? .................................................................................103
4. O que posso esperar de um diretor espiritual?.............................................................................................................104
5. Qual é o pano de fundo da direção espiritual? ..............................................................................................................104
6. Fontes de “direção espiritual” ..............................................................................................................................................104
7. Forma ..............................................................................................................................................................................................107
8. Expectativa - com que tipo de humor? .............................................................................................................................107

C. Testemunho ...................................................................................................................................................................108
D. Debate e partilha .........................................................................................................................................................110
E. Momento de oração....................................................................................................................................................110

Sugestões de leitura ........................................................................................................................................111

Encontro XL FAMÍLIA DEHONIANA..................................................................................................113
Objetivos do encontro ....................................................................................................................................113
Estrutura do encontro....................................................................................................................................113
Desenvolvimento do encontro ....................................................................................................................113

A. Acolhimento ..................................................................................................................................................................113
Palavra da Bíblia (Jo 17, 6.11-12.15-23)...............................................................................................................................114
Palavra do Padre Dehon ..............................................................................................................................................................114

B. Reflexão sobre o tema ...............................................................................................................................................114
1. Partilha do carisma ...................................................................................................................................................................114
2. Como religiosos SCJ e leigos: a Família Dehoniana .....................................................................................................115
3. Família Dehoniana.....................................................................................................................................................................117
4. O serviço dos SCJ no interior da Família dehoniana ...................................................................................................118

C. Testemunho ...................................................................................................................................................................119
D. Debate e partilha .........................................................................................................................................................121
E. Momento de oração....................................................................................................................................................121

Sugestões de leitura ........................................................................................................................................122

Celebração Final
ENTREGA DA CRUZ ...............................................................................................................................125

Índice ........................................................................................................................................................131


